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Sammanfattning 

Under våren 2012 har vi utvecklat en IT-lösning åt simulatorcentralen på Saab Aeronautics i 

Tannefors, Linköping. Saab har en lång historia av att utveckla och tillverka flygplan med 

tillhörande stödsystem, bland annat Jas Gripen. De simulatorer som finns används dels för 

utveckling av nya mjukvaror åt flygplanen samt dels för utbildning och övning för piloter. 

Projektet har utförts som en del av vårt examensarbete från utbildningsprogrammet Innovativ 

Programmering vid Linköpings universitet. 

Projektet har utförts av fyra personer, där arbetet har fördelats över två stycken 

examensarbeten för att separera arbetet och ansvaret så mycket som möjligt. Vi delade upp 

arbetet så att vår grupp gjorde det bakomliggande systemet med logik, datalagring och alla 

funktioner. Samtidigt gjorde den parallella gruppen ett grafiskt gränssnitt i form av en websida 

för att använda dessa funktioner.  

Denna rapport beskriver det arbete som gjordes av Jesper Larsson och André Teintang. Det 

kan alltså även vara av intresse att se den andra gruppens rapport med Gustav Hjortsparre och 

Han Lin Yap som författare. 

 

Målet med vårt arbete var att bygga en uppsättning verktyg för att hantera bokningar och 

hantering av de simulatorer som används på Saab. Detta inkluderar gränssnitt för användaren 

att boka simulatorer, extra utrustning, externa piloter samt hantera de bokningar som redan 

gjorts. Samtidigt behövs det också verktyg för administratörerna och operatörerna som arbetar 

med simulatorerna för att göra uppföljningar, planera underhåll, installera extra utrustning och 

schemalägga personal. Dessutom ska verktygen generera fakturor för att ta betalt för den 

bokade utrustningen, skicka e-post med påminnelser med mera. 

 

Denna rapport går igenom den information man behöver känna till och tänka på när man 

designar ett bakomliggande system som andra sedan kommer att bygga en applikation ovanpå. 

Samtidigt som man försöker möjliggöra andra utvecklare att bygga ut systemet i framtiden. Vi 

förklarar dessutom de designövervägande vi behövde göra, vad vi beslutade, och vad resultatet 

av dessa blev. 
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1. Inledning 

I denna del kommer vi att ge en kort introduktion till vårt examensarbete samt förklara 

rapportens upplägg och struktur. 

1.1 Motivering 

För att effektivit kunna utnyttja tiden i sina simulatorer har vi blivit tillfrågade av Saab att utveckla 

en webbsida och tillhörande system för att hantera och underhålla deras simulatorer.  Tidigare 

har det varit omständigt och tidskrävande både för de användare som bokar tider i 

simulatorerna och för operatörerna som administrerar simulatorerna. Detta har inneburit mycket 

slösad tid i form av manuellt arbete i avseenden som skulle kunna automatiseras av ett bra 

bokningssystem. 

 

Det befintliga bokningssystemet är gammalt och förlegat samt påbyggt i många småsteg där 

man inte haft någon övergripande plan att följa. Detta har lett till att den befintliga koden är i 

stort sett omöjlig att utveckla vidare på varvid vi tänker omimplementera systemet från grunden 

med en robust bas som är lätt att bygga vidare på samt implementera de nya funktioner som 

Saab önskar. 

 

1.2 Syfte 

Med detta examensarbete hoppas vi kunna höja den effektiva arbetstiden i simulatorerna samt 

minimera tiden de står stilla genom att göra det enklare att boka och administrera bokningar. Vi 

försöker även spara tid för operatörerna genom att göra det enklare att göra uppföljningar, 

schemalägga personal, boka extrautrustning och automatisera fakturor.  

 

Vi hoppas även på att bygga en robust bas med tydligt uppdelad och strukturerad kod som är 

enkel att utöka med nya funktioner och där det samtidigt är lätt att rätta de eventuella fel som 

uppstår.  

Vår målsättning är också att det ska vara enkelt för vem som helst att göra dessa utökningar. Vi 

kommer inte nödvändigtvis att finnas till hands om 10 år då det behövs nya funktioner. Därför 

försöker vi att göra en så enkel och tydlig struktur som möjlig tillsammans med ett fåtal enkla 

dokument som förklarar hur koden är uppdelad. 

 

1.3 Frågeställning 

● Hur fördelar man bäst sin tillgängliga tid för att få en så bra slutprodukt som möjligt? 

● Hur designar man ett datorsystem för att spara tid i vardagen på ett stort företag med 

många användare? 

● Hur gör man ett system som är enkelt att vidareutveckla? 
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● Hur arbetar man i en projektgrupp med flera utvecklare utan att kliva på varandras tår? 

1.4 Avgränsningar 

Vårt huvudsakliga syfte är först och främst att underlätta det vardagliga arbetet. I och med detta 

prioriterar vi främst de grundläggande funktionerna så som att kunna boka ett pass eller ta 

betalt för ett bokat pass först.  

Vid eventuell tidsbrist skär vi främst ner på de funktioner som inte är strikt nödvändiga, så som 

testfall, detaljerad dokumentation och de funktioner som beställaren inte prioriterar. 

 

1.5 Målgrupp 

Avseendet med denna rapport är att beskriva det system som implementerades på en teknisk 

nivå med fokus på de designöverväganden som behövde göras under arbetets gång. I och med 

detta så vänder vi oss främst till de som har en grundläggande teknisk erfarenhet och redan 

förstår grundläggande termer så som programmeringsspråk och vet vad en databas är.  

 

1.6 Språkbruk 

Då vi främst vänder oss mot andra inom det tekniska fältet kommer vi under rapportens gång 

använda oss av vissa tekniska termer och förkortningar utan att de förklaras först där vi anser 

att de är såpass vanliga inom det tekniska fältet att de flesta kan antas kunna dessa. Trots detta 

försöker vi, om möjligt, att förklara de viktigaste termerna som ligger till grund för den övriga 

diskussionen. 

 

1.7 Disposition 

Denna rapport kommer att följa ett traditionellt rapportupplägg med följande kapitel: 

● Teori 

○ Här sammanfattar vi den teori som ligger bakom arbetet och som behövs för att 

förstå resten av rapporten 

● Metod 

○ Här beskriver vi vår valda arbetsprocess och vilka metoder vi använt 

● Resultat 

○ Här gör vi en återkoppling till våra valda metoder och förklarar vad resultatet av 

dessa blev 

● Diskussion 

○ Här förklarar vi vad resultaten från föregående kapitel innebär och vilka praktiska 

konsekvenser de fick 

○ Vi går även genom hur de valda metoderna fungerade för oss och utvärderar 

projektet som helhet med detta som grund 

● Slutsatser 
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○ Detta kapitel sammanfattar de resultat som vi har uppnått och återkopplar dessa 

till det ursprungliga syftet med systemet 

● Referenser 

○ Detta kapitel innehåller en lista med de källor som har använts och refereras till i 

rapporten 

 

Vi vill också påpeka att då systemet är designat med militära ändamål i åtanke kan vi inte ta upp 

vissa saker. Detta inkluderar saker så som detaljer om hur databasen är uppbyggt, säkerhet 

och vissa funktioner som potentiellt kan antyda om vissa militära hemligheter, 

företagshemligheter eller eventuella framtida produkter. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel beskriver projektets bakgrund. Här beskriver vi hur projektet började samt ger en 

djupare bakgrund om beställaren och de krav som de kommer att ställa på systemet. 

2.1 Projektets bakgrund 

Utbildningen Innovativ Programmering som vi har studerat på är en mycket praktiskt fokuserad 

utbildning med stor fokus på tyst kunskap, erfarenhet och praktiskt applicerbar kunskap snarare 

än en djup teoretisk förståelse. Som del av detta har vi flera större projektarbeten där vi får öva 

på grupparbete och att svara till en riktig beställare med riktiga behov och riktiga krav. 

Under ett av dessa arbeten fick vi i uppdrag av Saab att rätta ett antal fel i deras befintliga 

system samt införa några nya funktioner. Men under utvecklingen märkte vi hur illa den 

befintliga koden var skriven och strukturerad, vilket gjorde det betydligt svårare för oss att göra 

de ändringar som de var ute efter. 

 

Utöver detta märkte vi också att operatörerna som använde systemet ogillade många saker 

med systemet. Exempelvis fanns där ingen bra sökfunktion, det var många onödiga klick för att 

göra ändringar i bokade pass, man kunde inte se personalens arbetsschema samtidigt som 

veckans bokningar, och tillbaka-knappen i webbläsaren fungerade inte. Samtidigt hade de 

problem med att användarna som skulle boka pass i systemet konstant gjorde fel i systemet, 

vilket operatörerna konstant fick manuellt rätta till i efterhand.  

 

Alla dessa faktorer gjorde tillsammans med att sidan inte var särskilt estetiskt imponerande att 

vi lämnade in ett förslag till Saab om att vi kunde göra om deras bokningssystem som vårt 

examensarbete. Det var ett lätt beslut för Saab då de var väldigt positivt inställda till den varmt 

välkommna förändringen. 

 

2.2 Systemets bakgrund 

Då Saab har tillverkat flygplan under en lång tid har de också haft behov av simulatorer under 

en lång tid. Därmed har det också haft behov av att göra bokningar i simulatorerna, vilket har 

lett till att de gamla metoderna som användes på den tiden har levt kvar länge. 

Systemet har tidigare genomgått endast en grundläggande förändring. Ursprungligen sköttes 

simulatorerna helt manuellt. Man ringde till simulatorcentralen och bokade en tid vilket skrevs 

ner på papper, eller senare i ett excel-ark, och betalningen för tiden överfördes sedan manuellt i 

efterhand för de antal timmar man använt. Personalen hade samtidigt ingen hjälp med att 

schemalägga underhåll, personal eller kringutrustning utan fick göra så gott de kunde. Ville man 

dessutom boka extern personal, exempelvis en militärt utbildad pilot, var det extra samtal och 

arbete för det. 

Sedan kom den första omkonstruktionen av systemet i och med att systemet skulle digitaliseras. 

Man använde nu istället en enkel hemsida för att boka den tid man behövde och fick samtidigt 



Linköpings universitet  s 9 / 49 

Institutionen för datavetenskap 

 

hjälp med de övriga sakerna som man tidigare fick göra manuellt. Denna enkla ändring gjorde 

att de kunde minska på den personal som krävdes på simulatoravdelningen bara för 

administrations skull. Det är nu detta system som vi tänker bygga om på grund av de brister 

som finns med det. 

 

2.3 Arbetsfördelning och samarbete 

På grund av storleken på det arbete som behöver göras räcker det inte med att vara en eller två 

personer. Istället har vi valt att vara fyra personer som arbetar på systemet. För att enkelt kunna 

dela upp arbetet på ett vettigt sett har vi delat upp arbetet i två stycken separata 

examensarbeten där vi arbetar två stycken i varje grupp. 

Utöver vårt arbete kan det alltså vara av intresse för läsaren att se rapporten för den andra 

gruppen där författarna heter Gustav Hjortsparre och Han lin Yap, även de vid Linköpings 

universitet och från programmet Innovativ Programmering. 

 

För att det ska bli en så tydlig fördelning som möjligt där det samtidigt är lätt att se vems 

ansvarsområde varje uppgift hamnar i delade vi alltså upp systemet i två huvudlager. Det lager 

som vi implementerar är en så kallad Backend, det vill säga systemet som sköter logik och 

datalagring. Parallellt med vårt arbete gör alltså den andra gruppen en så kallad Frontend, det 

vill säga ett grafiskt gränssnitt vilken användaren interagerar med. Detta gränssnitt agerar 

sedan på vårt lager utan att behöva bry sig om den bakomliggande representationen. Vi 

förklarar lagerprincipen och abstraktion mer ingående som en del av teorikapitlet. 

 

Inom gruppen arbetade vi till stor del tillsammans med parprogrammering vilket gjorde att våra 

bidrag går samman ganska mycket med varandra. Ofta skrev en person grundkoden medan 

den andra gjorde korrigeringar allt efter som den andra skrev, eller såg till att koden passade 

bra in i sammanhanget. Detta gör det ganska svårt att peka ut enskilda specifika bidrag från 

varje medlem då mycket flyter samman samtidigt som de flesta grundfunktionerna 

implementerade vi helt tillsammans.  

 

Trots det har vi haft några områden som vi har ansvarat för något mer individuellt: 

 Jesper 

o Generering av generella testfall 

o Generering av API-dokumentation 

o PHPDoc headers för att generera dokumentation av koden 

o LDAP uppslagning för använderautentisering 

o Loggfunktioner med olika debugnivåer 

 André 

o Efterforskning av ramverk och drSlim prototyp 

o Huvudfunktionen som översätter id-nummer till entiteter 

o Algoritm för att kolla efter kollisioner i bokningar 

o Autentisering (inloggning) 

o Skript för att skapa om databasen efter kodens entiteter 
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2.4 Beställaren 

Saab är en stor koncern med ca 12 500 anställda varav Saab Aeronautics har 3015 anställda 

med huvuddelen i Tannefors, Linköping. Huvudansvarsområden för Saab Aeronautics är att 

erbjuda avancerade luftburna system, tillhörande delsystem, obemannade system (UAS), 

flygplansstruktur och support till försvarskunder och den kommersiella rymdindustrin över hela 

världen. Aeronautics är också ansvarig för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning 

och stöd av Gripen flygplanen (JAS). 

 

2.5 Krav och kravställning 

Många av projektets krav kommer till stor del från det gamla systemet. Många av de funktioner 

som fanns i den ursprungliga designen är fortfarande sådant beställaren vill ha. Det vill säga de 

grundläggande funktionerna så som: 

● Boka ett pass 

● Boka extra kringutrustning till en simulator 

● Schemalägga operatörernas arbetstider så de arbetar när det finns bokade pass 

● Uppföljningar av simulatorpass 

● Låsa en viss tid så att den inte kan bokas alls 

● Låsa en viss tid så att den fortfarande kan bokas, men bara med en specifik version utav 

simulatormjukvaran 

● Lista övrig personal som mednyttjare till bokningen, så att även de får påminnelser via e-

post 

● Kunna få diverse rapporter, så som årsrapporter om simulatorutnyttjande och 

personalstatistik 

● Automatiskt ta betalt efter att ett pass har slutförsts via en faktura som automatiskt 

skickas till ekonomiavdelningen 

● Olika rättighetsnivåer för olika typer av administration 

● Prenumerera på händelser (förhinder och ändringar) samt få påminnelser via e-post 

● Användarautentisering och information så som namn och e-post hämtas från den 

centrala användardatabasen på Saab (använder LDAP) 

 

Utöver dessa grundfunktioner ville de också ha många nya funktioner så som: 

● En bra bas i systemet som är lätt att bygga vidare på 

● Sidan ska inte vara hårdkodad till att bara kunna ha två typer av simulatorer 

● Drag-and-drop för att flytta en bokning 

● Tangentbordsgenvägar 

● Mindre knapptryckningar för att göra saker 

● Ett snyggare gränssnitt som är enklare att använda 

● Kunna skicka in information om bokningar i ett stängt militärt system som inte är anslutet 

till internet 

● En robustare sida utan buggar och problem 

● Kunna skriva ut veckoscheman som sedan kan sättas upp i simulatorn 

● Ytterligare administriva rapporter 
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Många av dessa nya funktionerna är främst sådana som innebär förbättringar i 

användargränssnittet snarare än vår bakomliggande del, varav de inte påverkade vårt projekt till 

någon större utsträckning, utan var snarare uppgifter för den andra arbetsgruppen. Istället 

fokuserade vi på att göra en bra backend som fungerande som en robust bas för den andra 

gruppen att utveckla sitt gränssnitt mot. 

 

De krav som ställdes på vår del av systemet var alltså: 

● Kunna lagra information relaterad till bokningar, uppföljningar, personal, utrustning, 

statistik, användare med mera 

● Hämta ut denna information och kunna söka i den på ett enkelt sätt 

● Skicka ut påminnelser och prenumerationer via e-post 

● Autentisiera användare via uppslagning mot den centrala servern på Saab samt hämta 

ut dess information så som namn och e-post 

● Överföra pengar från bokarens konto till simulatoravdelningen efter att man följt upp ett 

bokat pass. Den överförda summan beror bland annat på vilken simulator och vilken 

utrustning man bokade 

● Göra automatiserade testfall som testar så att samtliga av dessa funktioner fungerar 

som det är meningen 
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3. Teori 

I detta kapitel presenterar vi kort den teori som ligger till grund för arbetet och som krävs för att 

förstå resten av rapporten. Observera att i och med att vår målgrupp främst är personer som 

redan har en viss teknisk grund kommer vi inte att förklara grundäggande terminologi utan 

fokuserar snarare på att förklara koncept och dess tillhörande termer. 

 

3.1 Projektmetodik 

I denna avdelning beskriver vi de grundläggande koncepten inom projektmetodik och 

organisation. När man arbetar i ett projekt med ett flertal personer blir det viktigt att strukturera, 

planera och fördela arbetet på ett produktivt vis. Det har under åren utvecklats många sätt att 

göra detta på, så kallad projektmetodik. 

 

3.1.1 Vattenfallsmodellen och traditionell projektmetodik 

Traditionellt har IT-branchen arbetat med vad som kallas för vattenfallsmodellen (16). Vilket 

innebär att man tänker sig livscykeln för ett projekt som ett vattenfall; man börjar på det översta 

steget och fortsätter allt eftersom neråt mot nästa steg. I praktiken innebär det att man börjar 

med att planera tillsammans med beställaren eller kunden, dokumenterar det man vill ha gjort 

varefter man implementerar, testar, och levererar systemet. 

Metoden behöver inte nödvändigtvis vara begränsad till endast IT utan ett exempel på 

vattenfallsmodellen kan vara att bygga ett hus. Först analyseras de behov beställaren har. 

Varefter an arkitekt anställs som gör ritningen för huset. Denna ritningen används sedan för att 

göra diverse dokument som behövs för att slutgiltligen få bygglov. Därefter bygger man huset 

enligt de specifikationer man upprättat. Vid denna tidpunkt är arkitekten helt frånkopplad och 

klar med sina uppgifter och inga ändringar kan göras. 

Det är just denna tydliga separation mellan planeringsfasen och implementationsfasen som är 

både styrkan och svagheten i denna metod. Fördelen är att allt är väldokumenterad och tydligt 

specificerat. Detta gör att man tydligt kan visa vad som ska göras i efterhand oberoende av vem 

som gjorde designen. Vilket innebär att beställaren kan vänta en längre tid efter att han gjort 

klart ritningarna till huset; när han väl har designat husets ritningar kan vilken byggfirma som 

helst bygga huset, utan att den ursprungliga arkitekten är med i spelet. 

 

Denna arbetsmetod har dock fått mycket kritik från flera håll (14, 16). Det största problemet den 

har är att den helt saknas flexibilitet vid ändringar. Vilket görs ännu värre när komplexiteten i 

projektet ökar. Ett modernt IT-system är i de flesta fall mycket mer komplicerat än att bygga ett 

hus, vilket skapar ytterligare felkällor under utvecklingen samtidigt som det är svårare för 

kunden att kommunicera vad det bakomliggande behovet för systemet är. Ofta kan det vara 

svårt för kunden att veta exakt vilket system den vill ha, utan snarare brukar ursprunget till 

projektet vara någon form utav behov som kunden vill täcka. Detta kan ofta göra att kunden inte 
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blir helt nöjd med slutprodukten eftersom kunden får det den specificerade, inte det den 

nödvändigtvis ville ha. Detta görs ännu värre om kunden inte riktigt tänkt igenom projektet utan 

ändrar sig halvvägs och istället vill att saker ska göras på ett annat sätt. 

3.1.2 Agil utveckling 

För att adressera svagheterna hos de traditionella utvecklingsmetoderna har man utvecklat en 

kategori av nya utvecklingsmetoder som kallas agil utveckling (AU). Gemensamt för dessa 

metoder är att man värderar flexibilitet och kommunikation över dokumentation och långsiktig 

planering samtidigt som man arbetat med att förbättra produkten i små steg istället för långa 

arbetsperioder (14, 16). Detaljerna om hur man genomför detta skiljer sig mellan olika typer av 

AU, men dess gemensamma nämnare är att man arbetar mycket närmre med kunden. Man 

låter kundens behov stå i fokus under implementationsfasen istället för att stå vid sidan om och 

iakta hur arbetet fortgår utan förmågan att styra riktningen det går i. Eller ännu värre, inte vara 

involverad i utvecklingen över huvud taget. 

 

3.1.2.1 Scrum 

Scrum är den nuvarande populäraste formen av AU (17) och är den metod som troligen passar 

bäst för de flesta företag och situationer. Här för man in kunden mer i arbetsprocessen genom 

att man arbetar i en tidsperiod kallas för en sprint. Detta är korta (vanligtvis 1-4 veckor beroende 

på projekt) intervaller då man arbetar med de specifika delarna kunden valt ut för gruppen att 

arbeta på under den tiden. Dessa uppgifter väljs ur en så kallad product backlog, det vill säga 

listan med samtliga arbetsuppgifter från kunden. 

I slutet av denna sprint har man en så kallad sprint end, ett möte mellan utvecklingsgruppen och 

kunden där man visar upp det arbete man utfört under den senaste sprinten. Varefter 

beställaren får prioritera och välja ut en ny uppsättning av arbetsuppgifter till nästa sprint till vad 

som kallas för en sprint backlog, det vill säga de uppgifter som ska utföras under sprinten. 

 
Figur 1: Arbetsprocessen i Scrum (18) 
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Centralt för Scrum är även att underlätta kommunikationen inom gruppen av utvecklare. Detta 

gör man med så kallade daily scrums, även kallat scrum möte. Ett scrum möte ska vara ett kort 

(under 15 minuter) möte som är direkt på sak och utförs med fördel informellt vid samma tid 

varje dag, helst på morgonen. En vanligt förekommande del är att man ska ha mötet stående 

eller prata över en kopp kaffe för att hålla nere på tiden. 

 

Man ska under mötet inte bara prata rent allmänt om projektet utan man ska istället vara mer 

saklig. Under detta möte går man runt bland projektets alla medlemmar där varje enskild 

medlem ska svara på de tre frågorna: 

● Vad har du gjort sen förra mötet? 

● Vad tänker du göra i dag? 

● Förutser du några problem eller har du något du vill ha hjälp med? 

 

En stor fördel med Scrum är att den sätter beställaren i fokus och ger denna möjlighet att göra 

förändringar under arbetsprocessen. Då man konstant visar upp det arbete man gör sätter man 

realistiska förväntningar på produkten samtidigt som man gör att ändringar blir snabbare och 

billigare att göra då man upptäcker de redan tidigt i arbetsprocessen.  

Scrum adresserar även problemet med att ett program eller system sällan är helt komplett. Det 

finns nästan alltid någon extra funktion man vill ha eller problem att rätta. Trots detta sätter 

oftast verkligheten stop vid någon punkt och man får istället prioritera efter vad som är viktigast. 

Scrum och AU underlättar detta genom att kunden är med och bestämmer vilka delar man ska 

lägga ner resurser på under projektets gång. Detta säkerhetsställer att man vid projektets slut 

har den, i kundens ögon, bästa möjliga produkten som att gick att göra inom den tidsram och 

med de resurser man hade tillgängligt. 

 

3.1.2.2 Parprogrammering 

Parprogrammering är en teknik inom agil utveckling där två programmerare arbetar tillsammans 

vid en gemensam dator. Den ena personen skriver kod och styr datorn medan den andra 

personen observerar och granskar varje kodrad allt eftersom den skrivs in. Målet är att 

personerna ska byta roll med regelbundna intervaller så att man inte blir allt för bekväm i en av 

rollerna. 

Medan observeraren granskar koden kan denne samtidigt tänka på utvecklingsstrategin som 

helhet och försöker lista ut framtida problem att korrigera. Detta friar upp den som styr datorn till 

att fokusera på de logistiska problemen med utvecklingen så som mindre problem som att följa 

kodstandard, att kodsyntax är rätt med mera. 

 

Fördelarna med parprogrammering kan potentiellt vara många: 

● Resulterar ofta i kortare kod, bättre design och mindre buggar 

● Par överväger oftast fler designalternativ 

● En given uppgift blir oftast klar snabbare 

● Paret delar kunskap och lär sig av varandra. På så sätt kan en nyanställd komma in i ett 

företags kultur snabbare samtidigt som man lär sig ny teknik från varandra 
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● Par har oftast högre arbetsdisciplin vad det gäller att: 

○ Skriva testfall 

○ Inte göra privata saker på arbetstid 

○ Inte medvetet göra kortsiktiga lösningar (“fulhack”) 

● Ger en öppnare atmosfär där det är lättare att ta upp problem för andra utvecklare 

 

Med den uppenbara nackdelen att två programmerare sällan kan utveckla lika snabbt som två 

stycken programmerare skulle göra om de arbetade enskilt; man har ju trots allt bara en perons 

skrivhastighet vid lättare uppgifter. 

Studier har dock visat att ett programmeringspar endast är 15% långsammare samtidigt som de 

producerar 50% mindre fel (andelen felaktig kod gick från 30% till 15%). Om man samtidigt 

tänker på att det är ofta kan vara många gånger dyrare att rätta buggar och felaktigheter än att 

göra den ursprungliga utvecklingen borde det vara något som borde övervägas på fler 

arbetsplatser (1). 

Även om det finns vissa bevis som tyder på att så kanske inte alltid är fallet kan det ändå vara 

värt att överväga parprogrammering då de andra fördelarna i sig är värda det extra arbetet (2). 

 

I många fall kan det vara särskilt värt att överväga parprogrammering om man inte riktigt förstår 

problemet; vilket ställer extra stora krav på kreativitet och alternativa tankesätt. 

Dessa fördelar måste så klart ställas mot den extra kostnaden som är associerad med att 

använda två utvecklare för en uppgift. Vid ren rutinprogrammering där uppgiften är enkel och 

inte lämnar några avsevärda utrymmen för misstag kan det möjligtvis inte vara värt kostnaden. 

3.4 Systemdesign 

I detta kapitel förklarar vi den teori som ligger till grund för att kunna göra en bra systemdesign. 

Att göra en bra systemdesign handlar ofta om att hantera komplexiteten i ett system på ett 

sådant sätt att den blir lättare att handskas med. Samtidigt som designen ska vara logiskt 

uppdelad och lätt att förstå måste den samtidigt ge utrymme för att  utvecklingsarbete ska 

kunna ske utan att hindras på grund av att den måste tvingas in i en design som den inte passar 

i. 

 

3.4.1 Lagermodellen 

Ett stort problem inom IT-utveckling i dag är att stora system med många funktioner snabbt 

växer i komplexitet. Detta gör det dels svårare att utveckla systemet men det gör det också 

betydligt svårare att underhålla systemet och korrigera felaktigheter. 

 

För att hantera denna exponentiellt ökande komplexitet delar man upp systemet i ett antal lager, 

där varje lager har en väldefinierad deluppgift av systemet. På detta sätt blir det enklare att 

utveckla varje del eftersom man endast behöver tänka på en väldigt specifik uppgift utan att ta 

hänsyn till hur det passar in i systemet som helhet. 
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Man kan tänka på varje lager som en lite svart låda som kan anropas utifrån och sedan svarar 

med ett förväntat resultat eller ett felmeddelande. Den som anropar behöver inte alls tänka på, 

eller ens veta om, hur lådan fungerar internt. Lådan kan exempelvis vara gjord i ett annat 

programmeringsspråk, vara en människa som manuellt svarar på alla anrop eller bara en 

tabelluppslagning med förprogrammerade in och ut -värden. 

 

I ett strikt lagersystem staplar man dessa lager på varandra i ett lagersystem där varje lager 

endast svarar till lagret som är ovanför sig själv och endast anropar det som ligger under, utan 

att veta om vilka de andra lagen är eller vad det gör. 

 

 

Ett exempel på en 

vanlig lageruppdelning 

för många system är 

att man har tre 

huvuddelar: 

● Presentation 

● Logik 

● Datalagring 

 

I presentationslagret 

behöver man alltså 

endast tänka på de 

grafiska bitarna och 

endast anropa 

logiklagret med enkla 

anrop för att få ut den 

infromation som 

behöver visas för den 

specifika användaren 

utan att behöva tänka 

på hur 

användarautentiering 

sker eller hur 

informationen lagras. Logiklagret i sin tur behöver endast använda sig av ett datalager för att 

hämta ut datan, utan att behöva tänka på vilket sätt informationen lagras. 

Denna modell kan så klart utökas med ännu fler lager; och varje lager kan i sin tur vara internt 

uppbyggt av lager enligt samma princip eller byggd på helt andra modeller internt. 

 

Detta har även stora fördelar om man vill vidareutveckla applikationen i efterhand. Om man 

exempelvis har gjort en websida enligt modellen ovan och vill vidareutveckla systemet. 

Exempelvis med en applikation till en mobiltelefon kan man göra det på ett enkelt sätt där man 

endast behöver byta ut presentationslagret och kan återanvända de övriga lagren. Detta kan 

man göra därför att lagren är löst sammankopplade (eng Loose Coupling), det vill säga att de 

En vanlig lageruppdelning (19) 
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inte beror på varandra till någon större grad utan kan istället enkelt ersättas av ett nytt system 

utan att de andra lagren behöver uppdateras. 

 

3.4.2 REST 

Stora mängder av detaljerad information innebär oftast att den blir svåröverskådlig och svår att 

hitta i. Lösningen på detta problem är att organisera informationen genom att dela upp och 

kategorisera den. I ett bibliotek organiseras böcker fysiskt efter genre och alfabetiskt för att göra 

det enklare att söka och hitta det man letar efter. Man kan också ta det ett steg längre och titta i 

bokens innehållsförteckning för specifiera inom vilka sidor som informationen man söker kan 

hittas. 

 

Samma problem existerar i IT-världen, information och data är utspridd i olika IT-system och 

världsdelar, det är detta problem som man försöker lösa med hjälp av REST. 

 

REST är en förkorting på REpresentational State Transfer och är ett designmönster för 

distrubuerade system med syfte att definera, få tillgång till och arbeta med resurser på ett 

standardiserat sätt (3). Det mest kända exemplet på en REST implementation är World Wide 

Webb, där en sökväg kallat URL används för att hänvisa till en resurs eller objekt (Substantiv), 

och namn på handlingar (Verb) som GET eller POST beskriver vad man vill åstakomma med 

den resursen. 

3.4.2.1 RESTful 

Det finns ett antal krav som bör uppfyllas när man implementerar ett system enligt REST vilket 

kräver att alla mål är uppnådda för att man ska få kalla sin implementation för RESTful. Kraven 

är också satta på ett sätt som garanterar synbarhet, tillförlitlighet, prestanda och skalbarhet, 

vilket är viktiga egenskaper i distribuerade system. 

 

Dessa krav måste uppfyllas för att få kallas RESTful (3): 

● Client-server 

Implementation måste ha en klar klient och server uppdelening. Där servern har 

dataresurser som en klient kan göra förfrågningar mot, ytterligare får det inte finnas 

något data på serven som beror på klient data. Detta ger också möjlighet att klient och 

server kan utvecklas oberoende från varandra, och förenklar skalbarheten på 

serversidan. 

● Stateless 

Det får inte finnas något klient tillstånd på servern. Varje anrop som skickas från en 

klient måste ha tillräckligt med information för att servern ska kunna tolka anropet. Om 

det behövs någon form av tillstånd kan de hållas på klientsidan. Detta krav finns för att 

öka synbarheten och skalbarheten. 

● Cache 

Det måste vara möjligt att cacha meddelanden. Meddelanden måste antingen 

underförstått eller uttryckligen indikera om de är cachningsbara. Syftet med detta är att 

effektivisera användandet av nätverket och genom det öka prestandan. 
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● Layered system 

Innebär att lagermodellen följs. se vårt kapitel om lagermodellen för mer information. 

● Uniform interface 

Implementationens interface som klienten kommunicerar genom måste vara frånkopplat 

från implementationen. Detta görs för att öka möjligheten att självständigt utveckla de 

underliggande komponenterna som utgör implementationen. Ofta sker det genom att 

man delar upp data i resurser och det är dessa resurser som en klient arbetar mot 

istället för att anropa implementationen direkt. 

● Code-On-Demand - Valfritt 

Möjligheten att ladda ner kod som sedan kan exekveras hos klienten. Ett problem med 

detta är att synbarheten minskar och på grund av det så är därför Code-On-Demand inte 

ett krav. Ett exempel på det är JavaScript som används på vissa webbsidor. 

3.4.2.2 CRUD i RESTful web services 

CRUD är en förkortning på Create, Read, Update och Delete vilket är de viktigaste 

operationerna när det gäller lagring av data. I en RESTful web service implementation är det 

vanligt att mappa dessa operationer mot resurser och de metoder som finns tillgängliga i HTTP. 

 

Det vanligaste sätt att mappa är: 

● Create 

För att skapa en ny instans av ett viss resurs, använder HTTP metoden POST. 

● Read 

Hämta eller söka efter en eller flera resurser, använder HTTP metoden GET. 

● Update 

Även i vissa fall kallat för modify, ändra egenskaper eller attribut på resurser, använder 

HTTP metoden PUT. 

● Delete 

Tar bort instanser av resurser, använder HTTP metoden DELETE. 

 

HTTP har också möjligheten att ange status koder, vilket i detta sammanhang används för att 

beskriva resultatet av en operation. Exempelvis kan koden 201 användas för att informera om 

att skapandet av en resurs lyckades, och koden 200 för en lyckad hämtning av en resurs. 

 

Ett par exempel på hur CRUD kan användas i en RESTful web service för att operera på 

resursen "user", där vi använder namnet som identifierare: 

Skapa en användare med namnet "Kalle": 

POST /user 

name = Kalle 

 

Hämta en specifik användare, "Kalle": 

GET /user/Kalle 

 

Söka efter användare som har delen "lle" i sitt namn: 

GET /user?name=lle 
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Uppdatera/modifiera en användar Kalles adress: 

PUT /user/Kalle?address="Paradisäppelvägen 42" 

 

Exempel på att ta bort användaren Kalle: 

DELETE /user/Kalle 
 

3.4.3 SOAP 

SOAP är ett protokoll där meddelanden är formaterade i XML. Syftet med protokollet är att 

exponera funktionallitet hos Web services i form av operationer på ett plattformsoberonde sätt. 

Detta görs genom att sätta upp så kallade SOAP noder som SOAP klienter ansluter till och 

kommunicerar genom (4). 

 

För att förtydliga det hela, kan vi göra en jämförelse med REST; i REST kan man definiera 

resurser som vi sedan kan operera på med metoderna GET, POST och så vidare. I SOAP är 

det istället bara metoder man definerar utan något fokus på resurser. 

 

Meddelandet är som tidigare sagt formaterat i XML och kan består av fyra huvudsakliga XML-

taggar: 

● Envelope 

Är root-taggen där Header och Body taggarna placeras. 

● Header (Valfri) 

Innehåller applications-specifik information, som exempel autentisering. 

● Body 

Innehåller vilken metod som ska anropas och vilka argument som ska användas. Varje 

meddelande måste innehålla en body. 

● Fault (Valfri) 

Kan finnas i Body-taggen, används för att meddela eventuella fel som kan uppstå när en 

metod anropas. 

 

Ett exempel på hur ett SOAP meddelande kan se ut, i exemplet anropar metoden 

TransferFunds, med parametrarna är from, to och amount, vi kan också tydligt se vilka värden 

dessa parametrar har: 

<soap:Envelope 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Body> 

  <x:TransferFunds xmlns:x="urn:examples-org:banking"> 

   <from>22-342439</from> 

   <to>98-283843</to> 

   <amount>100.00</amount> 

  </x:TransferFunds> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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3.5  Revisionshanstering 

Ett av de största problemen inom mjukvaruutveckling har historiskt varit att samarbeta med 

andra utvecklare. Att arbeta som ett större arbetslag där man tillsammans arbetar med en 

gemensam produkt och därmed måste konstant synkronisera sitt arbete skapar många unika 

utmaningar. Dels är det lätt att råka omimplementera sådant som andra utvecklare i gruppen 

redan har implementerat, och dels blir det problem att hålla reda på alla versioner av projektet 

och vad som särskiljer dom. Dessa problem avhjälper man med ett revisionshanteringsverktyg 

som avsevärt underlättar arbetet i gruppen. 

 

Ett system för revisionshantering har flera viktiga funktioner: 

● Förvarar samtliga delar av källkoden 

● Skapar en arbetslog som arkiverar det arbete som har utförst 

● Tillåter utvecklare att arbeta till stor del oberoende av varandra 

 

Den viktigaste av dessa uppgifterna är att den underlättar för utvecklarna att arbeta med 

projektet oberoende av varandra. Detta görs genom att man kan ha varsin uppsättning av 

koden, där man endast gör ändringarna lokalt på sin dator. När man sedan är tillräckligt nöjd 

med den funktionalitet man har arbetat med synkroniserar man denna kod med de andra 

utvecklarna. Hur denna synkronisering går till skiljer något åt mellan olika 

revisionshanteringsmodeller vilka vi pratar kort om nedan. 

 
Figur 2: Grundstrukturen för revisionshantering bygger på förgreningar av gemensam källkod (20) 

 

I grunden bygger synkroniseringen på att man gör olika grenar av en gemensam grundkod (ofta 

kallad för “trunk”). Dessa grenar kan sedan vidareutvecklas oberoende av vad de andra 

utvecklarna gör. När man sedan vill slå ihop två grenar så att man får ett program som har 

funktionerna från bägge grenar gör man en sammanfogning (eng merge) av källkoden. I många 

fall kan det då uppstå så kallade kollisioner om man i båda grenarna har gjort modifikationer på 

samma ställe i samma fil. Systemet kan då inte automatiskt veta vilka av ändringarna som ska 

ligga där; varvid man får manuellt redigera filen så att båda funktionerna kvarstår.  

 

Då man får väldigt många grenar och versioner av koden (även kallat revisioner) kan det även 

vara användbart att ge en viss revision ett namn, en tag, så att man lätt kan hänvisa till denna 
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vid ett senare tillfälle. Exempelvis kan man kalla något för version 1.0 istället för revision 

nummer 1527. 

 

3.5.1 Centraliserad revisionshantering 

I den centraliserade revisionshanteringsmodellen använder man sig av en central server som 

utvecklarna konstant laddar upp sin kod på. Det är då koden som ligger på servern som är den 

officiellt senaste versionen av programmet och den som alla utgår från. 

 

De största fördelarna med ett sådant system är: 

● Lättare för de flesta att förstå arbetsflödet 

● Endast servern behöver ha alla versioner. Vilket spar utrymme och bandbredd för 

användarna 

● Man kan arbeta med endast delar av ett projekt utan att behöva ladda ner resterande 

bitar från servern 

● Man vet alltid var senaste versionen av samtlig kod finns, därmed ställer det mindre krav 

på ytterligare kommunikationsmöjligheter i utvecklingsgruppen 

● Tillåter adminsitratören att tilldela specifika rättigheter till olika användare, exempelvis 

kan en grafiker bara göra ändringar på delarna av projektet som rör grafiken 

● Man kan låsa filer för andra användare. Detta används för att undvika kollisioner i binära 

filer vilka inte går att sammanfoga på något enkelt sätt 

 

Att ha en centraliserad server medför så klart också vissa nackdelar, varav de största är: 

● Långsammare då allt måste konstant synkroniseras med servern varje gång man vill 

spara en ändring i sin gren 

● Viss sårbarhet i och med att man blir beroende av den centrala servern. Skulle man ha 

problem med servern eller nätverket kan ingen synkronisera sitt arbete. Man kan 

dessutom inte spara sitt arbete om man är utan internet, exempelvis reser på ett tåg 

eller flygplan 

 

De populäraste centraliserade revisionshanteringsystemen är Apache Subversion (SVN) och 

Microsoft Sourcesafe.  

 

 

 

3.5.2 Distribuerad revisionshantering 

En alternativ modell är att istället distribuera arbetet i ett nätverk där man inte har någon central 

utan alla utvecklare istället har en komplett kopia av projektet och hela den tillhörande 

historiken. Ändringar registreras alltså i första hand på sin egna lokala kopia (eng local 

repository). 
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Figur 3: Översikt över distribuerad revesionshantering (21)  

I distribuerad revisionshantering brukar man arbeta som så att någon hämtar (eng pull) en gren 

från någon (eng remote repository) annan och slår ihop denna med sin egen. Detta kan sedan 

upprepas för varje gren som man vill sammanfoga. För att sedan dela koden med de andra 

utvecklarna gör de antingen en pull från ens eget repository eller så gör man en push till ett 

annat repository. 

 

De viktigaste fördelarna med ett distribuerat revisionshanteringssystem är: 

● Då alla sparningar (eng commit) görs lokalt går de oftast mycket snabbare 

● Individuella utvecklare har mer kontroll över sin kod 

● Man blir inte beroende av någon central server. Vilket gör att man kan arbeta utan 

internet en längre tid för att sedan synkronisera med andra utvecklare, och då behålla 

hela arbetsloggen istället för att det blir en stor commit 

● Utvecklarna har en komplett säkerhetskopia av hela kodens historik, inte bara en version 

 

Samtidigt finns det nackdelar med systemet: 

● Kräver betydligt mer kunskap och samarbete från de som använder det 

● Tar mer lagringsutrymme hos utvecklarna 

● Inga garanterade säkerhetskopior finns på koden, man förlitar sig på de lokala kopiorna 

hos andra utvecklare snarare än att kunna ta systematiska kopior 

● Kräver i vissa fall extra bandbredd på nätverket då mer kod behöver skickas 

● Går inte ge specifika rättigheter till användare, det är allt eller inget som gäller 

● Mer komplicerat synkroniseringsprocess, någon måste begära en pull 

● Finns inga implementationer från stora pålitliga företag, utan de flesta är 

implementationer av öppen källkod. Detta är främst en nackdel för företag som vill ha 

support och dokumentation 
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De vanligaste distribuerade revisionshanteringssystemen är Git och Mercurial. 
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3.6 Testning 

I mjukvaruprojekt sker det ofta många ändringar, ny funktionallitet läggs till och varje gång finns 

det risken att fel smyger sig in i koden. Som kuriosa för att poängtera hur viktigt det är med 

felfrikod kan vi ta rymdfarkosten Ariane 5, där ett fel som integer overflow gjorde att farkosten 

hamnade ur kurs och sedan självdestruerade till en kostnad för hundratals miljoner dollar (5, 6). 

 

För att minimera risken att fel uppstår och rättingar av dom sker så tidigt som möjligt kan man 

använda sig av testing. I detta avsnitt tar vi upp vad detta innebär och de vanligate formerna av 

dess utförande. 

3.6.1 Dynamisk och statisk testing 

Det finns generellt sett två typer av testing, vilka är dynamisk och statisk testing. Definitionen av 

dynamisk testing är att man exekverar koden, provar och kontrollerar att den fungerar som 

förväntat. Det är vanligt att man har definerat ett testprotokoll, där man definerar olika rutiner 

och dess förväntade resultat för att underlätta utförandet av testerna och att de utförs 

konsekvent. 

 

Statisk testing omfattar all form av testing som inte innefattar exekvering av kod. En vanlig form 

av det kallas Code review, detta innebär att man har en eller flera personer som går igenom den 

skrivna koden. 

 

Detta har flera syften där de vanligaste anledningarna är: 

● Hitta fel eller indirekta fel som kan leda till nya problem/fel längre fram i 

utvecklingsprocessen 

● Att koden som är skriven följer designmönster och kodmönster där det är möjligt, som 

KISS1, DRY2, decoupling osv 

● Att koden är tillräckligt kommenterad eller dokumenterad 

● Att koden följer givna kodstandarder 

● Koden är tillräckligt optimerad för att klara prestandakraven, dock så måste man vara 

uppmärksam att optimeringar inte skrivs i ett för tidigt stadium 

 

3.6.2 Box testing 

Box testing är en metod för att skriva testfall som särskiljs efter hur mycket insyn och vetskap 

om koden man har då man skriver testfallen. Box testing kan delas upp i tre kategorier: 

● Black box 

● White box  

● Gray box 

 

                                                
1
 KISS är en förkortning för “Keep It Simple, Stupid!” 

2
 DRY är en förkortning för “Don’t Repeat Yourself” 
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För att underlätta förklaringen av skillnaderna mellan dessa kommer vi att använda oss av en 

implementation av en lista som kan lagra bokstäver skriven i pseudokod: 

class CharacterList { 

private: 

 character array[5]; 

 integer currentIndex = 0; 

public: 

 void   insertAtFront(character element); 

 void   insertAtEnd(character element); 

 void   insertAt(character element, integer index); 

 void   removeAt(integer index); 

 void   remove(character element); 

 integer   length(); 

 character getAt(integer index); 

}; 

3.6.2.1 Black box testing 

Syftet med Black box testing är att kontrollera att systemet eller funktionen fungerar enligt syfte 

och specifikation, det är också den vanligaste och enklaste formen av Box testing. Personen 

som skriver testfall i denna kategori känner endast till de publika funktionerna men inte dess 

implementation och skriver testfall utefter det, det är också vanligt att man skriver dessa 

samtidigt som eller parallellt med implementationen (7,8). 

 

Ett exempel på testfall skulle kunna vara: 

insertAtEnd('A'); 

insertAtEnd('B'); 

kontrollera att getAt(0) retunerar det förväntande resultatet 'A' 

kontrollera att getAt(1) retunerar det förväntande resultatet 'B' 

 

Ett annat exempel: 

insertAtEnd('A'); 

insertAtEnd('B'); 

insertAt(1,'C'); 

kontrollera att getAt(2) retunerar det förväntande resultatet 'B' 

 

3.6.2.2 Gray box testing 

Det man i förstahand testar är hur väl ett system eller en funktion är implementerad. Man har 

insyn på klass definitionen det vill säga både det som står i private och public, men även vilken 

typ av metoder eller algoritmer som användes i implementationen (9,10). I detta exempel kan 

man se att implementationen använder sig av en array och vi skriver då testfall som man tror 

kan leda till fel om arrayen internt används inkorrekt. 
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Ett vanligt problem med användningen av arrayer i C är att det inte sker något kontroll av 

intervall när man gör tilldelning på ett visst index, det vill säga man kan av misstag skriva till 

minne utanför arrayen. Som exempel, om en array har utrymme för 5 element vad händer om 

man skriver till index 100 i den arrayen? Då hamnar den utanför, och i bästa fall stoppar 

operativsystemet programmet (sk Segmentation fault) och i värsta fall orsakar det en bugg som 

är svår att hitta. 

 

Med detta i åtanke skriver vi ett testfall där vi medvetet försöker skriva utanför minnet: 

insertAtBack('A'); 

insertAtBack('B'); 

insertAtBack('C'); 

insertAtBack('D'); 

insertAtBack('E'); // hela arraylistan är full! 

assert.exceptionThrown( insertAtBack('F') ); // här förväntars någon form fel kastas, som ett 

exception! 

 

En implementation av insertBack som hade upptäckts av detta testfall kunde ha varit: 

void insertAtBack(character element) { 

 // Prevent buffer overflows 

 assert(currentIndex < arrayMaxLength); 

 array[currentIndex++] = element; 

} 

3.6.2.3 White box testing 

I White box testing fokuserar man främst på att funktionalliteten är korrekt, genom att skriva 

testfall som täcker alla exekveringsvägar. Man har full insyn i koden, det vill säga man har 

tillgång till varje funktions implementation och skriver ur detta perspektiv testfall (11,12). Låt oss 

säga att i detta tillfälle är implementationen av insertAt denna: 

void insertAt(character element, integer index) { 

 if (index > currentIndex) { 

     insertAtEnd(element); 

 } else if (index < 0) { 

     insertAtFront(element); 

 } else { 

     // … flyttar element “bakåt” för att ge plats för det nya elementet ... 

     array[index] = element; 

 currentIndex = currentIndex + 1; 

 } 

} 

 

Man kan se att exekveringsvägen för denna funktion bara kan ske på tre olika sätt, antingen 

hamnar man i första if, else if eller else-delen. Det räcker alltså med att skriva tre testfall som 

bara täcker dessa exekveringsvägar. 
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Testfall som täcker den första if-delen: 

insertAt('A', 3); 

kontrollera att getAt(0) retunerar det förväntande resultatet  'A' 

 

Testfall som täcker else if-delen: 

insertAt('A', -3); 

kontrollera att getAt(0) retunerar det förväntande resultatet  'A' 

 

Testfall som täcker else-delen: 

insertAtEnd('A'); 

insertAtEnd('B'); 

insertAt('C', 1); 

kontrollera att getAt(0) retunerar det förväntande resultatet  'A' 

kontrollera att getAt(1) retunerar det förväntande resultatet  'C' 

kontrollera att getAt(2) retunerar det förväntande resultatet  'B' 

3.7 Ramverk 

Ett ramverk är ett universiellt och återanvändbart verktyg för utveckling som kan hjälpa en 

utvecklare att lättare utveckla kod. Ramverk tillhandahåller generellt sett ett flertal stödprogram, 

kompilatorer, kodbibliotek, ett api eller andra verktyg för att skapa ett specifikt arbetsflöde (13). 

Detta ger tillsammans utvecklaren en guide efter hur denne bör arbeta samtidigt som man kan 

få många funktioner gratis utan att själv behöva implementera dom. 

 

Ramverk kan i många fall vara närbesläktade med kodbibliotek och kan i vissa fall förväxlas för 

att vara sådana, men det finns trots allt ett flertal viktiga funktioner som särskiljer dom från 

vanliga bibliotek: 

● Styrning av kontrollflödet 

I de flesta fall har ramverk ett specifikt kontrollflöde som programmet kommer att följa, man kan 

inte själv bestämma eller ändra på hur programmets kontroll flödar mellan olika delar 

 

● Standardbeteende 

Ett ramverk har ofta ett egen beteende även när det är tomt från utvecklarens kod. Detta kan 

inkludera saker så som en grundläggande websida som utvecklaren sedan kan fylla ut med sitt 

eget innehåll 

 

● Utökningsbart 

Ramverk kan ofta utökas av utvecklaren för att skapa nya typer av beteenden som inte 

förutsattes av den som utvecklade ramverket. Medan vanliga bibliotek tillhandahåller 

funktionalitet i form av färdiga algoritmer eller klasser där det är meningen att de ska användas 

som de är 

 

● Icke modifierbart 
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De flesta ramverk tillåter inte att man modifierar koden som bygger upp själva ramverket. Att 

utöka den med nya funktioner går bra och är till och med uppmuntrat, men kodens bas bör inte 

modifieras av utvecklaren 

 

Ett ramverk är alltså mer av ett arbetssätt som dessutom ger utvecklaren gratis kod medan ett 

vanligt kodbibliotek innehåller återanvändbar kod för ett mer specifikt syfte; exempelvis 

implementationer av vanliga algoritmer.  

I praktiken kan vissa projekt ofta vara en gråzon mellan ett traditionellt kodbibliotek och ett 

ramverk, men ovan punkter är riktlinjer för de flesta bra ramverk. 
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4. Metod 

I detta kapitel finner vi en beskrivning av de designval som vi har gjort med motivering gällande 

varför vi valde de över andra alternativa metoder. 

4.1 Projektmetodik och arbetsprocessen 

Under vår utbildning på universitetet har agil utveckling och projektmetodik varit i centrum. 

Därmed har det varit tämligen naturligt att vi även under detta projekt lägger stor vikt vid ett 

organiserat arbetssätt. Detta har förstärkts ytterligare av att vi har en annan projektgrupp som 

beror på vårt projekt; vilket ställde ytterligare krav på vår kommunikationsförmåga och 

anpassningsförmåga. 

 

Trots det kändes det ändå inte lönt att använda sig av samtliga bitar från någon enskild 

projektmetod då många av de viktigaste nyckelprinciperna kräver en ganska stor tidsinvestering 

i utbyte mot att det underlättar kommunikationen inom gruppen. Då vi endast var två utvecklare 

som behövde kommunicera kändes det något överflödigt att hålla formella möten då vi ändå 

kunde hålla ganska bra koll på vad den andra gjorde. 

Därmed valde vi att använda oss av en blandning av de viktigaste principerna från flera olika 

projektmetoder som vi har stött på tidigare. Då vi fortfarande värdesatte kommunikation med 

beställaren och med den andra utvecklingsgruppen var det fortfarande viktigt att konstant iterera 

och förbättra produkten enligt de agila principerna.  

 

Vi valde därför att arbeta med att dela upp uppgifterna i tasks, tidsuppskatta och prioritera 

dessa. Under arbetet valde vi också att parprogrammera vid de bitar som krävde beslut och 

designval medan vi arbetade på enskilda uppgifter (men fysiskt tillsammans i samma kontor) vid 

mer rutinmässig programmering. 

 

4.2 Revisionshantering 

Vi valde att använda Git för revisionshantering då vi ville kunna arbeta individuellt utan att vara 

allt för beroende av varandras. Dock använde vi fortfarande en central server för att 

synkronisera arbetet. När vi var klara laddade vi upp vårt arbete på den centrala servern och 

skötte konflikterna genom den. 

Då vi endast var två personer behövde vi inte kontrollen av ett rent centraliserad system med 

saker så som användarrättigheter, lås och liknande funktioner. Därför valde vi att prioritera 

fördelarna med ett distribuerat revisionshanteringssystem. 

 

4.3 Val av plattform 

Samtliga delar av systemet implementerades med hjälp av en så kallad LAMP-stack. LAMP är i 

sig inte en teknik utan är istället en förkortning för en kombination av tekniker som är ett mycket 

vanligt val att använda för webbsidor. Förkortningen LAMP står för: 
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● Linux 

Man använder sig av det populära Unix-baserade operativsystemet Linux 

 

● Apache 

Webbservern apache är en utav de mest populära och välanvända webbserverna (tillsammans 

med Microsoft IIS) och lämpar sig särskilt väl för mindre och medelstora lösningar 

 

● MySQL 

Databasen MySQL är en gratis databas utvecklad av Oracle/Sun och är bland de populäraste 

relationsdatabaserna. Även denna lämpar sig särskilt väl för små och medelstora lösningar 

 

● PHP 

Det troligen mest populära språket för webbsidor som är ganska gammalt och beprövat men 

står sig ganska väl även idag, även om det numera finns fler ändamålsenliga språk att välja 

mellan (Ruby on rails, ASP.Net, Go med flera) är det fortfarande ett vanligt val än i dag 

 

Det finns flera viktiga anledningar till att vi valde att arbeta med just denna miljö: 

● Gratis, inga investeringar behövs 

● Allt är redan installerat på servern hos Saab, endast några uppdateringar behövs 

● Välanvänd teknik med mycket dokumentation och kunskap tillgängligt på Internet 

 

Detta sammanlagt med faktumet att vi har mycket tidigare erfarenhet av just denna uppsättning 

av teknik gjorde valet väldigt enkelt för oss utan att behöva överväga alternativen särskilt 

mycket. Eftersom vi dessutom redan kunde tekniken ganska bra tillät det oss att spendera mer 

tid på arbetet istället för att lära oss att använda verktygen på rätt sätt. 

 

4.4 REST eller SOAP 

Vi behövde välja om web servicen ska implementeras med REST eller SOAP. Viktiga punkter 

för oss i detta val var att det ska vara så enkelt som möjligt att utföra implementationen, både ur 

synpunkt från server och klient. Tillgängligheten för olika typer av implementationer och ramverk 

som förenklar utveckandet har också stor betydelse. 

 

Det som till sist gjorde att vi valde REST över SOAP var dessa fördelar: 

● De tekniska kraven för REST-implementationer är låga vilket i stort sätt bara är en 

webbserver med HTTP stöd. Detta gör det enkelt att implementera en server eller klient i 

vilket språk eller form som helst, då man också kan välja ett valfritt meddelande-format 

som passar ens ändamål blir det enklare för oss att anpassa systemet som vi vill ha det 

● De enkla kraven för REST gör att det finns en stor mängd av implementationer och 

ramverk jämfört med SOAP för PHP 

● REST har en naturligt sätt att dela upp resurser i läsbara objekt så som “användare” 

eller “bokning” vilket gör det enklare att implementera och testa klienter mot vårt API 
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● SOAP meddelanden har större overhead då det använder sig av XML, vilket gör att 

kraven på bandbredd blir något större, även om det inte var något som var särskilt 

begränsande i vårt system kan det bli det i framtiden om de väljer att skala upp systemet 

 

4.5 Val av ramverk 

Eftersom det finns en stor mängd olika typer av ramverk för PHP, satte vi upp kriterier för att 

förenkla sökandet och garantera att ramverket var relevant för projektet. 

Vi hade två huvudkriterier som gjorde att vi tittade närmre på ett ramverk, dessa var: 

● Ramverket ska ha någon form av databasabstraktion, exempelvis i form av entiteter 

● Det ska finnas möjligheter att enkelt skapa, ta bort och ändra routes 

 

Utöver detta letade vi även efter extra saker som kunde vara trevligt att ha. Exempelvis 

generering av stub-kod eller ett webbaserat administrationsgränssnitt där man kan modifiera 

entiteter eller routes grafiskt. 

Vi gick igenom en mängd av olika ramverk, nedan följer vår utvärdering av de med mest 

relevans samt motivering av våra val. 

4.5.1 Zend 

Zend är ett generelt ramverk med väldigt mycket funktionalitet, tillgången av olika typer av 

moduler är stort, vilket gör att det passar till många olika syften. Det hade klarade 

huvudkriterierna genom att ha databasabstraktion och hantering, stöd för att skapa REST 

routes genom Zend_Rest_Server. Ytterligare fördelar med Zend var att de har en mycket aktiv 

community som i sin tur leder till gott om exempelkod och dokumentation. 

 

Det fanns dock ett par problem med Zend, databasabstraktionen skede bara på kodnivå, men vi 

behöver fortfarande själva manuellt underhålla databasen vid förändringar av databasedesignen 

vilket är lite omständigt. Det fanns planer på att sluta stödja Zend_Rest_Server, vilket gör att 

lösningen förmodlingen inte är långsiktigt hållbar. 

 

4.5.2 FRAPI 

FRAPI är i huvudsak bara ett ramverk för att hantera routes. Det fanns bra inbyggda verktyg i 

form  av ett utvecklar-GUI, att skapa och redigera routes samt att skapa och redigera API 

dokumentation. Ytteligare en stor fördel var att det också fanns verktyg för att testa routes, vilket 

underlättar vid testing. 

 

Det som talar mot ramverket var att det saknades helt någon form av databasabstraktion och 

hantering, och den tillgängliga utvecklingsmiljön skulle vara komplicerad att installera på grund 

av Saabs säkerhetsrestrektioner. Dokumentationen var svag om man ville göra något utöver 

standardfunktionerna. 
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4.5.3 Slim 

Slim är likt FRAPI också bara ett ramverk för att hantera routes, till skillnad mot FRAPI har inte 

Slim några utvecklarverktyg. Slim har fokus på full kontroll på hela anropskedjan från request till 

response, där det är enkelt att binda en viss route till en controller. Det fanns mycket 

dokumentation på varje del i anropskedjan vilket gör det lättare att lägga till egen funktionalitet. 

 

Det som talar mot ramverket var som med FRAPI att det helt saknades någon form av 

databasabstraktion och hantering. 

 

4.5.4 Recess 

Recess är jämfört med de andra ramverken en helhetslösning för att skapa ett RESTful API i 

PHP. Det har inbyggt databasabstraktion och hantering på entitets nivå. Ytterligare användbar 

funktionalitet som finns tillgänglig var ett webbgränssnitt för utvecklare att skapa och definera 

routes och entiter med. Det fanns även en generering av API dokumentation, som också kan 

användas för att få översikt på alla routes. 

 

Vi påbörjade vår implementationen i detta ramverk och kom fram till ett antal problem som 

gjorde att den implementation övergavs. Det huvudsakliga problemet var att vissa funktioner 

blev svåra att implementera på ett bra sätt och garantera att övriga fortfarande fungerade på 

grund av Recess arkitektur. Det vi fick problem med var felhanterigen och användar login. Vi 

hade också problem hur en request indata hanterades vilket var en hård mappning mot 

entiteterna. Dokumentationen var också otillräklig där viktiga delar saknades helt eller var 

utdaterade. Recess var inte längre i aktiv utveckling vilket gjorde att exempelkod var svåra att 

hitta och ramverket på långsikt inte var hållbart. Det hade inte heller särskilt många aktiva 

användare, vilket skulle göra det svårt att fråga om hjälp ifall vi stötte på problem. Med de större 

ramverken kan man enkelt få hjälp på Internet-forum. 

 

4.5.5 FRAPI och Doctrine 

Idéen med att kombinera FRAPI med Doctrine var att försöka lösa de problem vi fick med 

Recess, eftersom FRAPI saknade databashantering implementerades detta genom att använda 

Doctrine. 

 

Fördelen med denna implementationen var att vi fick alla fördelar FRAPI hade, som de 

inbyggda utvecklingsverktygen. Med doctrine fick vi tillgång till en mycket bra databashantering 

som i många fall är kraftfullare än de som finns i Recess. 

Lösningen hade dock samma problem som Recess, det var svårt att utöka funktionaliteten på 

FRAPI utan göra stora och komplicerade förändringar. Bland annat sättet returer av felkoder 

hanterades, om vi ville använda vårt sätt att retunera fel var vi tvunga modifera developer 

verktygen och där med förlora fördeln med att använda FRAPI. Doctrines databashantering som 

nämnt innan var mycket kraftfull jämfört med Recess, men det var inte tillräckligt för att överge 

det arbetet som åstadkommits med Recess. 
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4.5.6 drSlim (Slim och Doctrine) 

Kombinationen av Slim och Doctrine (vilket vi kom att kalla för drSlim) var det andra försöket att 

lösa problemen med Recess genom att använda Slim för hanteringen av routes och Doctrine för 

databashantering. 

 

Fördelarna med denna implementation är att Slim ger stora möjligheter av kontroll och hantering 

av både response och förfrågningar, vilket ger möjlighet att implementera ny funktionalitet på ett 

enkelt sätt. Detta löste de viktigaste problemen i Recess. Detta gjorde också att vi fick bättre 

tillgång till dokumentation eftersom Slim är väldokumenterat. Både Slim och Doctrine är under 

aktiv utveckling vilket är bra från ett långsiktig perspektiv. 

 

De nackdelar som fanns gentemot Recess var dock att det inte längre fanns någon generering 

av API dokumentation, och de verktygen för att hantera databasen var nu commandline istället 

för ett webb GUI. 

 

Men i slutändan valde vi detta ramverk över Recess att arbeta vidare med, då vi kunde se att 

det fanns möjligheter att bygga runt dessa nackdelar utan att offra våra övriga principer 

 

 

4.6 Testning 

Vi valde att använda oss av testdriven utveckling. Det vill säga vi skrev först våra testfall och 

utvecklade våra funktioner så att de uppfyller testfallen allt eftersom. Det är en metod som 

tillsammans med agil utveckling gör det enkelt att dela upp implementationen och ha garantier 

på att helheten fungerar. En annan fördel med detta är att testfallen fungerar som ett "kontrakt" 

på hur ett API-anrop ska ske, vilket bör ger fördelar för den andra arbetsgruppen då de kan få 

en bättre bild av hur vårt API ska användas. 

 

Implementationen av testfallen bör ske i faser för varje resurs och ska implementeras med 

PHPunit: 

1. Först ska testfall som täcker alla grundläggande resursers CRUD-operationer vad det 

gäller användandet av parametrar och korrekt användande av "datatyper" skrivas, 

kontroll på giltiga värden in är inte ett krav. Syftet med detta steg är för att få en stabil 

grund och en bra översikt på tillgängliga API anrop, denna implementation bör också ske 

i ett tidigt skede av projektet 

2. Testfall som kontrollerar giltiga och ogiltiga värden på parametrar 

3. Om en implementation av en operation kräver referenser till andra resurser, som t.ex. en 

bokning behöver referenser både till resursenanvändare och simulator, skriver vi testfall 

som testar att databasconstraints följs 

4. Skriva testfall enligt White Box principen 
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4.7 Dokumenation 

Vi valde att skriva vår dokumentation i två delar. En uppsättning dokumentation som 

dokumenterar vårt API; inklusive dess metoder med indata och utdata specificerat. Denna 

dokumentationen vänder sig främst mot de utvecklare som ska använda sig av vårt API. 

Utöver detta skriver vi också en enkel dokumentation som vänder sig mot de utvecklare som 

kommer att vidareutveckla systemet i framtiden. 

 

4.7.1 API dokumentation 

API dokumenationen är den dokumentation som vänder sig mot de applikationsutvecklare som 

använder sig av vårt API och var något som vi inte hade tänkt på från första början. Det var trots 

allt endast två personer som skulle anropa systemet. Dessutom så arbetade de i samma kontor 

och under samma tider som oss vilket ytterligare gjorde att vi inte insåg behovet till en början. 

Men efter att vi påbörjat utvecklingen insåg vi snart att det blev ohållbart att konstant informera 

om de nya funktionerna som lades till och de ändringar som skedde till befintliga anrop. Utöver 

det kom vi snabbt upp i ett högt antal metoder, vilket gjorde det svårt för både oss och för de 

andra utvecklarna att hålla reda på alla metoder. 

 

På grund av detta valde vi att implementera en funktion för att automatiskt generera 

dokumentation för samtliga delar av vårt API. Denna funktionen genererar en websida med 

tabeller där man kan se: 

● Samtliga API-anrop 

● Egen förklaring för speciella anrop, exempelvis inloggning 

● Vilken HTTP-metod de använder sig av 

● Vilka argument de förväntar sig 

● Datatyperna på dessa argument 

● Hur svaren ser ut 

● Vilken rättigheter anropet kräver (administratör, operatör, vanlig användare eller icke 

inloggad användare) 

● Hur anropen relaterar till varandra, referenser till andra entiteter 

 

Man kommer enkelt åt sidan genom att gå till serveradressen följt av /doc i sin webbläsare. Vi 

gjorde alltså ett API-anrop som svarar på en GET med en html-sida; med andra ord är even 

dokumentationen ett api anrop! 

Systemet genererar då dokumentationen direkt utifrån hur API-koden ser ut just nu. Detta 

garanterar att man får ett svar som representerar den nuvarande versionen; om man hade 

behövt manuellt uppdatera dokumentationen hade man förlorat många av de 

kommunikationsmässiga fördelarna med att ha en överskådlig dokumentation. 

 

 

4.7.2 Teknisk dokumentation 
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Utöver den ovan nämnda dokumentationen var det även viktigt att dokumentera systemet för 

framtida vidareutveckling. 

Detta gjordes i två steg, dels i form av kommentarer i koden som dokumenterar specifika 

designval relevanta för den kodbiten och underlättar för utvecklare som endast vill sätta sig in 

grundligt i koden för att göra mindre modifikationer. 

Dels gjordes det också i form av ett kortare dokument som lades tillsammans med koden i 

systemets grundmapp. Denna fil förklarar hur källkoden är uppstrukturerad och vad varje 

källkodsfil har för funktion. Detta är till för att underlätta nya utvecklare att hitta den fil de 

behöver. Tillsammans med kodkommentarerna i filen som förklarar vad varje kodbit har för 

funktion i sammanhanget borde det vara ganska lätt för framtida utvecklare att göra relativt 

stora ändringar även utan att investera avsevärd tid i att sätta sig in i systemet. 
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5. Resultat 

I detta kapitel beskriver vi resultatet av de val vi gjorde och beskrev i metod-kapitlet. 

5.1 Systemdesign 

Vi valde att använda oss av RESTful vilket också innebar att vi använde oss av CRUD-modellen 

vid hantering av resurser. Vi använder vissa externa resurser, som exempelvis verifierar gilltiga 

användare genom LDAP, vilket vi döljer enligt lagermodelen. Användarna kan alltså använda 

sina vanliga inloggningsuppgifter för att få tillgång till systemet. 

 

Formatet på API-förfrågningar sker enligt CRUD-modellen, man anger resursens namn i 

singular tillsammans med de nödvändiga parametrarna. Parametrarna skickas enligt den 

vanliga definitionen av HTTP-requests. 

 

Exempel på att hämta bokningar ur ett visst tidsintervall för en viss simulator: 

GET /booking?startTime=<epoc start>&stopTime=<epoc stoptime>&simulator=<simulator id> 

 

Formatet på svaren är i JSON och HTTP error codes används för att ange hur operationen gick. 

Vi ville dock tillhanda hålla en finmaskigare felhantering som även returnerar felmeddelanden i 

textform. Dessa meddelanden kan man plocka fram genom JSON-objektet om ett fel uppstod. 

 

Exempel JSON svar när vi anropar den ovanstående GET operationen och den lyckas: 

{"success" : { 

"Bookings" : [ 

{"id": 1, ...}, 

{"id": 2, ...},  

… 

] }} 

 

Exempel JSON svar när ett fel uppstår i operationen: 

{"error" : { 

"code" : 2, 

"message" : "Error message"}} 

 

Inlogging och utloggning av användare är en av de få operationer som inte använder sig av 

CRUD-modellen. Istället används namnet på den operation man vill utföra som resurs 

tillsammans med de nödvändiga parametrarna. 

 

Exempel på användarlogin där resursen login används för en operation: 

POST /login?username=<namn>&password=<password> 
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5.2 Val av plattform 

Vårt val att arbeta med en så kallad LAMP-stack som beskrivits tidigare visade sig fungera, som 

förväntat, bra. Då vi båda haft tidigare erfarenhet med denna uppsättning av teknik så är det 

föga förvånande och nu i efterhand så fanns det troligen inget bättre val som var praktiskt 

tillämpbart på projektet. Även om det finns många exotiska språk med spännande funktioner 

hade de troligen inte kunnat hjälpa oss med några av de problem som uppstod utan berodde 

istället på andra faktorer än vår platform. Dessutom hade dessa funktioner tagit extra tid att lära 

sig, vilket vi troligen inte skulle tjänat på. 

 

5.3 Testning 

Under utvecklingen arbetade vi konstant med att använda testfall. Vi hade planerat att göra så 

kallad testdriven programmering, men det visade sig vara svårare än vad vi hade förväntat oss 

att göra testfallen innan funktionaliteten. En stor anledning till detta var att vi använde oss av 

ramverk som vi inte riktigt visste hur de fungerade samtidigt som många delar av systemet 

designades ad hoc under utvecklingen. Därför blev det istället att vi utvecklade testfallen 

parallellt med systemdesignen och använde dom för att kontrollera implementationen snarare 

än att göra ren testdriven utveckling där man ska skriva klart alla testfallen innan. Dessutom 

hade vi ganska begränsat med tid och fick försöka göra det mesta möjliga med tiden, vilket 

gjorde att vi inte hade tid att tänka igenom och spika designen till 100% i varje detalj innan vi 

påbörjade implementationen. 

 

Likväl arbetade vi flitligt med testfall då de fortfarande tillförde många fördelar för vårt projekt. 

Även om vi var tvungna att prioritera bort att skriva vissa typer av testfall för alla funktioner 

(exempelvis de som testar felaktiga anrop) så lyckades vi änå få till de högst prioriterade 

testfallen. Vi har gjort testfall som testar samtliga av de grundläggande operationerna (skapa, 

ändra, hämta, söka, radera) på samtliga objekt. Utöver det har vi även gjort testfall som testar 

de speciella operationerna så som logga in, logga ut och andra mer specifika testfall. 

 

 
Figur 4: Exempelkörning i utvecklingsmiljön Netbeans 



Linköpings universitet  s 38 / 49 

Institutionen för datavetenskap 

 

De testfallen som testar de grundläggande operationerna valde vi att implementera generellt så 

att de anpassas efter hur systemet är uppbyggt. Detta betyder alltså att om vi i framtiden 

behöver lägga till, eller ta bort, några metoder från vårt API kommer vi inte behöva modifiera 

testfallen; dom testas automatiskt! 

Detta görs genom vad som i PHPUnit kallas för en dataprovider. Vi kan då använda en metod i 

testfallen som kontaktar vårt API och frågar vilka operationer den stödjer på vilka objekt och 

vilka attribut de objekten har. Utifrån denna listan med operationer kan den lista ut vilka av dom 

som är create-operationer och kan därifrån generera en uppsättning testfall för att testa 

skapandet av varje enskilt objekt. När den skapat detta objektet kan den sedan använda svaret 

från skapandet (ett id-nummer) för att generera redigera-test, vilken behöver ett id-nummer för 

att redigera. Motsvarande sak görs sedan också för de andra operationerna (hämta ut, sök och 

radera).  

 

5.4 Loggning 

Något som vi kom på under utvecklingen att vi skulle behöva men inte riktigt hade planerat med 

från börjat är funktionen att kunna logga vad som händer i systemet. Vi märkte snabbt att det 

blev svårt att hantera fel eftersom man inte riktigt vet var felen ligger någonstanns vilket gjorde 

det svårt att debuga systemet. 

 

I och med att vi samtidigt bara ger JSON-objekt som svar kan vi inte på något enkelt sätt ge 

debuginformation som svar på samma sätt som vi hade kunnat om det exempelvis var en html-

sida. Man hade då kunnat ha kontinuerliga utskrifter med vad som händer, samtidigt som man 

kan skriva ut värden på variabler och objekt. Därför valde vi att göra en loggningsfunktion för 

debugsyfte. Men när vi väl implementerar loggning för debugsyfte kändes det dessutom både 

relevant och enkelt att utöka med några ytterligare nivåer än bara spårutskrifter. Vi valde därför 

att göra fyra olika nivåer som skrivs till fyra olika filer: 

 

● Debug log 

Här kan man se en mängd av spårutskrifter som kan hjälpa en att hitta buggar i systemet och 

var potentiella fel ligger. 

 

● Error log 

I denna log ser man var och när eventuella undantag (exceptions) kastas och hanteras i 

systemet. 

 

● Access log 

I denna filen kan man läsa när användare försöker att komma åt olika resurser samt ifall anropet 

lyckades eller ej. Detta kan vara användbart i ett produktionssytem för att hitta säkerhetsbrister 

eller automatiserade program som letar efter sådana brister. Det kan också fungera som en typ 

av historik för att se vad specifika personer har arbetat med. 

 

● Everything log 
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Ytterligare en loggnivå som inte i sig tillför någon information utan istället helt enkelt är en fil där 

samtliga av de andra tre sakerna skrivs till för att man lättare kan få en total överblick över hur 

systemet fungerar. 

5.5 Val av ramverk 

Vi gjorde valet att byta från Recess till vårt egna drSlim för att lösa svårigheterna som uppstod 

med att implementera ny funktionalitet i Recess utan att bryta mot dess arkitektur. Bytet innebar 

också förlusten av Recess webb GUI och den autogenererade dokumentationen. 

 

Blev det enklare att implementa ny funktionalitet med de nya ramverken? 

Problemet med Recess var att det inte var flexibelt konstruerat, för att lägga till ny funktionalitet 

som den ursprungliga utvecklaren inte tänkt på behövde man analysera programflödet och 

lägga till ändrar på de platser man tror passar, utan ordentlig dokumentation. Problemet med 

denna lösning är att det finns risker att prestandan minskar och att annan funktionalitet slutar 

fungera eftersom det är svårt att veta hur ramverket fungerar som helhet. Slim är till skillnad från 

Recess konstruerat på ett sådant sätt att det är enkelt att följa anropskedjan och utöka 

funktionalitet utan större risker, det fanns också dokumentation och olika exempel på hur man 

bör gå tillväga. 

 

Hur kompenserades förlusten av Recess verktyg? 

Utvecklarna av Doctrine har en utvecklingsmetodik de kallar "Code First". Detta innebär att man 

skriver databaseentiteter innehållandes definitioner av olika attributer och relationer till andra 

entiteter i form av klasser, med dessa klasser kan man sedan med ett commandline verktyg 

generera ett databasschema. Detta gjorde det enklare att göra förändingar på 

databasstrukturen jämfört med Recess. En annan fördel med Doctrines commanline var att det 

fanns fler möjligheter och funktionalitet än de som fanns tillgängliga i Recess webb GUI. 

 

Vi lyckades själva implementera en form av autogenerande dokumentation, genom att ta fram 

definierade routes genom Slim och läsa databaschemat med Doctrine. Denna dokumentation 

blev både tydligare och mer detaljerad än den som fanns tillgänglig i Recess. 

 

Ett annat problem var inlärningskurvan. Övergången från Recess till Slim och Doctrine innebar 

att vi fick spendera tid på lära oss två helt nya ramverk, tid utöver den vi som vi redan har lagt 

ner på Recess. Något som hjälpte till att korta ner tiden var Slims och Doctrines mer välskrivna 

dokumentation och de många exempel som fanns till de båda ramverken. 
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6. Diskussion 

Här diskuterar vi de val som vi har gjort och vad de fick för resultat för projektet och vad vi skulle 

vilja ändra till framtida projekt. 

6.1 Projektmetodik och agil utveckling 

I stora drag tjänade de agila arbetsprinciperna oss väl och fungerande bra inom gruppen. Vi 

lyckades arbeta väl tillsammans under arbetstiden och hade inga direkta 

kommunikationsproblem om arbetet varken inom vår egna grupp eller till den andra gruppen 

som berodde på vårt arbete. 

 

Det vi skulle kunna ha gjort bättre var kommunikationen med beställaren. Då vår kontakt ofta 

var upptagen med andra arbetsuppgifter hade han sällan tid att testa det arbete vi utförde. 

 

En viktig del av agil utveckling är att konstant iterera på sitt arbete genom att ta mot feedback 

från beställaren och göra stegvisa förbättringar under arbetsprocessen. Detta var dess värre 

inte möjligt att göra för oss av två skäl. 

För det första hade vi tekniska fördröjningar med att få igång vår mjukvara på servern hos Saab. 

Redan de första dagarna begärde vi, och blev lovade, den uppgradering av servern som 

krävdes för att vårt system skulle fungera. Uppgraderingen vi behövde var en nyare version av 

PHP samt tillstånd i apache för att göra URL rewrites. Det visade sig dock att denna 

uppgradering skulle komma att dröja väldigt länge trots konstanta påminnelser från vår sida. 

Uppgraderingen blev klar precis i slutet av examensarbetet, så vi lyckades bara precis hinna 

lägga in systemet innan vi slutade. Detta bekymmer gjorde att vi inte kunde låta beställaren 

testa systemet på egen hand i lugn och ro för att på så sätt få feedback. Utan han blev istället 

tvingad att göra det under tidspress under de tider som vi arbetade på Saab, vilket var ungefär 

en dag i veckan. 

För det andra har vår chef och kontaktperson ganska ont om tid. Vilket gjorde att när han väl 

hade tid att sätta sig ner och kolla på systemet kunde han bara göra det under tidspress. Detta 

gjorde att han bara kunde få väldigt grunda överblickar över systemet utan att direkt kunna ge 

någon djupare insikt i vilken riktning han ville ta utvecklingen av systemet. 

 

Vi tror att det hade varit fördelaktigt för samtliga parter ifall man istället hade kunnat allokera en 

viss tid vid bestämda tidpunkter under projektets gång för att synkronisera, prata om hur arbetet 

går och prioritera om därifrån. Detta är den exakta tanken med sprint end och sprint start från 

Scrum-metoden. Men då beställaren inte hade tid att boka in en längre tid för sådana möten 

med jämna mellan rum gick det inte, istället föredrog beställaren att köra ad hoc och kolla in i 

kontoret lite snabbt när han hade tid över från sina övriga arbetsuppgifter. 

 

Istället kommer Saab att utvärdera systemet nu i efterhand om de tycker att det är värt att 

använda och ifall de behöver göra fler ändringar till systemet. Detta bryter lite mot de agila 

utvecklingsprinciperna, och vi hade gärna sett att projektet gick mer åt det hållet. Detta betydde 
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att även om vi lyckades med våra mål vet vi ännu inte vad de tycker om systemet och ifall de 

kommer använde det i praktiken då de ännu inte har utvärderat det. 

 

6.2 Krav och uppnådda mål 

Utav de mål som sattes upp av beställaren som vi listade i bakgrundskapitlet lyckades vi 

implementera de viktigaste funktionerna. Vi fokuserade på de funktioner som var viktigast för 

beställaren och implementerade dessa i första hand. 

Utöver dessa funktioner fanns det flera funktioner som beställaren gärna ville ha med i systemet 

men som vi var tvungna att prioritera ner på grund av tidsbrist. Trots detta han vi implementera 

de viktigaste funktionerna så som att: 

● Kunna lagra information relaterad till bokningar, uppföljningar, personal med mera 

● Hämta ut denna information och kunna söka i den på ett enkelt sätt 

● Skicka ut påminnelser och prenumerationer via epost 

● Autentisiera användare via uppslagning mot den centrala servern på Saab 

● Överföra pengar från bokarens konto till simulatoravdelningen efter att man följt upp ett 

bokat pass. Den överförda summan beror bland annat på vilken simulator och vilken 

utrustning man bokade 

● Göra automatiserade testfall som testar så att samtliga av dessa funktioner fungerar 

som det är meningen 

 

De funktioner som vi var tvungna att prioritera ner och inte implementera var: 

● Kunna ange en extra e-postadress när man bokar ett pass i simulatorn för att även få 

uppdateringar till denna adress 

● Skicka uppdateringar till det stängda militära systemet (så kallade röda systemet) inne i 

simulatorerna. Dessa är inte anslutna till Internet eller andra nät och gjorde det därför 

tekniskt svårt 

● Inte kompletta testfall för samtliga funktioner 

● Förmågan för administratören att skriva ett extra meddelande som läggs in överst i 

epost-meddelandet som skickas ut när administratören exempelvis flyttar på en bokning 

eller gör en annan ändring 

● Funktionen att kunna sätta specifika rättigheter för varje användare. Istället för att dela 

upp rättigheterna i nivåerna anonym/vanlig/operatör/administratör skulle man vilja kunna 

sätta specifika rättigheter på varje användare. Exempelvis kunna flytta bokningar, ändra 

status på en simulator eller ge andra rättigheter skulle kunna ställas in enskilt på varje 

användare 

 

Vi anser dock att dessa funktionerna inte är vitala för det grundläggande arbete som görs på 

simulatorcentralen utan snarare är funktioner som hade varit bra att ha. Dessa är funktioner 

som kanske senare läggs till vid en framtida uppdatering av en annan utvecklargrupp. 

 

Det finns även fler funktioner som man skulle kunna tänka sig att man vill ha i systemet även 

om inte kunden uttryckligen bad om dom. Exempelvis finns det nu ingen särskild hantering av 
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objekt ifall flera användare använder det samtidigt. Säg exempelvis att administratör A flyttar på 

ett pass samtidigt som administratör B godkänner passet; resultatet kommer nu vara ett pass 

som ligger på den nya platsen A lade den på fast godkänt. Administratör B kommer tro att han 

godkände ett pass som låg på dess gamla plats medan administratör A kommer tro att han bara 

flyttade på ett icke-godkänt pass och ingen vet om att de försvårar för varandra. 

Från en teknisk synpunkt är det ganska enkelt att lösa. Man kan helt enkelt göra så att varje 

entitet utöver sina andra attribut också sparar ett slumpmässigt synkroniseringsnummer. När 

någon gör en ändring på objektet via ett anrop måste de då också skicka med 

synkroniseringsnummret på den versionen som de vill göra ändringen på. Det är då upp till 

servern att säkershetsställa att det inskickade numret är samma som det undansparade. Efter 

att ändringarna gått genom genererar server ett nytt slumpmässigt synkronisersnummer som 

sparas undan. 

Det skulle lösa den situationen som står ovan genom att den person som gör sin ändring först 

lyckas med den. Den som är sist kommer dock istället att bli tvingad att få reda på att det har 

skett ändringar i den bokning som administratören försöker modifiera då servern kommer att 

neka dess begäran. På detta sätt tvingar man klienterna att ta ett aktivt ställningstagande när 

det skett modifikationerna. 

 

6.3 Testning 

Vi har haft mycket stor nytta av att använda olika former av testning under arbetsprocessen. 

Dessa inkluderar utöver våra egna manuella tester främst våra automatierserade testfall samt 

feedback från den andra utvecklargruppen som använde sig av vårt API. 

6.3.1 Användarfeedback 

När vi utvecklade systemet fick vi konstant feedback från den andra utvecklargruppen vilket 

hjälpte oss mycket. Många gånger hade vi missat någon detalj när vi testade själva eller helt 

enkelt glömt att tänka på något. Ofta är dessa saker som troligen skulle fångats så småningom 

av testfallen, men då vi inte hade en komplett uppsättning av testfall innan vi började 

implementera så hjälpte det trots allt väldigt mycket. 

Dessutom gav det oss en bättre känsla för hur den andra gruppen använde våra funktioner och 

vad vi behövde prioritera att lägga tid på. När de dessutom berodde på att våra funktioner skulle 

fungera för att kunna prova vissa delar av sin implementation fick vi dessutom ta särskild 

hänsyn till det. 

 

6.3.2 Enhetstester 

Utöver feedbacken använde vi oss också av omfattande enhetstester under utvecklingen. 

Dessa hjälpte oss väldigt mycket under utvecklingen och var väl investerad tid att skriva. Vi 

försökte att göra testfallen för funktioner direkt efter att vi blivit klara med funktionen för att 

underlätta för oss själva och för framtida utvecklare. Som vi tidigare nämnt blev vi tvungna att 

inte skriva testfall för vissa metoder vilket var synd då de hjälpte oss väldigt mycket. 
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Något som vi inte förutsedde men som också var en väldigt stor fördel med enhetstesterna var 

att vi kunde använde dom för att fylla databasen med användbar testdata. Vårt ramverk krävde 

att vi skapade om databasen och dess innehåll varje gång vi ville ändra på hur något skulle 

lagras där i. Detta gjorde att vi fick ett behov av att på något smidigt sätt kunna fylla databasen 

med testdata. 

Det visade sig att våra enhetstester var perfekt för detta. Då vi redan hade testfunktioner som 

testade samtliga skapa-funktioner och testade att de gick att koppla samman kunde vi enkelt 

köra dessa utan att köra radera-testerna. Detta gjorde att databasen fylldes med en uppsättning 

av relevant och bra testinformation. Detta kom väl till användning då vi utvecklade systemet och 

ville testa det samtidigt som det gjorde det enklare för den andra gruppen då de inte behövde 

fylla sin testversion av systemet med information för att testa sitt system. 

 

6.4 Vidareutveckling av systemet och framtiden 

Under sommaren 2012 har två av de fyra utvecklarna, André och Gustav, arbetat vidare med 

systemet som feriearbete där de gjort många förbättringar och anpassat systemet mer efter 

behoven på Saab. 

Utöver detta är det möjligt att Saab kommer vidareutveckla systemet ytterligare i framtiden. Då 

vi medvetet har designat systemet från grunden för att vara lätt att utöka och underhålla borde 

det vara tämligen enkelt, även med en ny uppsättning utvecklare. 
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7. Slutsatser  

Med detta projektarbete tycker vi att vi har lyckats med vårt mål att höja det effektiva 

utnyttjandet av simulatorerna samtidigt som vi lyckats underlätta för systemets administratörerar 

och personal.  

Vi anser att vår slutprodukt är betydligt enklare att använda, mer estetiskt tilltalande, har fler 

tidsbesparande funktioner samtidigt som det ger en robust bas att arbeta vidare på i framtiden 

när beställaren har behov av ytterligare funktioner gentemot det gamla systemet.  

 

I början av vår rapport ställde vi en serie frågeställningar. Här går vi igenom dessa en gång till 

samt ger en kort förklaring på vilket sätt vi anser att det har svarats på i rapporten. 

 

● “Hur fördelar man bäst sin tillgängliga tid för att få en så bra slutprodukt som möjligt?” 

En väldigt övergripande fråga där svaret och metoden för att hitta rätt angrepssätt kommer skilja 

mycket mellan olika projekt. Det finns många olika typer av projektmetodik och det är väl värt 

ens tid att lära sig styrkan och svagheterna i de olika metoderna. För vår situation har agil 

utveckling fungerat väl och fungerar även väl för många andra projekt. 

 

● “Hur designar man ett datorsystem för att spara tid i vardagen på ett stort företag med 

många användare?” 

Man ser till att göra funktioner som underlättar det vardagliga arbetet för användaren. 

Exempelvis att stödja drag-and-drop, göra saker asynkront utan att uppdatera websidan samt 

ge administratörerna kraftfulla administrationsverktyg. 

 

● “Hur gör man ett system som är enkelt att vidareutveckla?” 

Det hjälper avsevärt om man arbetar med abstraktionslager enligt lagermodellen som vi gick 

igenom tidigare samt ser till att skriva lättförstådd dokumentation om hur systemet är uppbyggt, 

samt göra bra dokumentation av koden genom kommentarer och övrig dokumentation. 

Vi har vidare gjort systemet enkelt att utöka genom att göra så många saker generellt som 

möjligt. Vi har exempelvis gjort: 

● Dokumentation som automatiskt genereras utifrån koden 

● Generella testfall som automatiskt testar de grundläggande operationerna 

(skapa, ändra, radera) på alla entiteter, även nya som lägs till i framtiden 

● Generella rättighetsnivåer där man enkelt kan ställa in vilka operationer som ska 

tillåtas av de respektive användarnivåerna. 

Dessa generella funktioner tillåter framtida utvecklare att enkelt göra ändringar i systemet utan 

att behöva förstå hur systemets rättighetsnivåer fungerar. 

 

● “Hur arbetar man i en projektgrupp med flera utvecklare utan att kliva på varandras tår?” 

Dels försöker man kommunicera väl med varandra genom att använda sig av de agila 

utvecklingsprinciperna med allt vad det innebär. Att exempelvis ha ett dagligt scrum-möte gör 

att man får mycket bättre stämning i gruppen samtidigt som man vet vad alla håller på med och 

förhindrar alla kommunikationsproblem. 
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Dels bör man också arbeta med någon form av revisionshanteringssystem som hjälper en att 

handskas med de kodändringar som görs under systemets livstid. Detta gör att man kan arbeta 

fristående från de andra utvecklarna när man behöver det och endast föra samman koden till en 

gemensam bas när det behövs. 

Avslutningsvis tycker vi att detta har varit ett intressant projekt som vi tycker att vi fått ut vad vi 

hoppats utav och som har givigt som en bra inblick i hur IT-utveckling fungerar ute i industrin. 

Många gånger kan det uppstå problem i praktiken som man inte stöter på; samtidigt som den 

kommersiellt drivna industrin har andra mål och värderingar än den akademiska världen vilket 

har varit mycket lärorikt. 
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