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SAMMANFATTNING
Många verksamheter representeras idag på internet i omod-
ern stil vilket kan påverka besökarens uppfattning om verk-
samheten negativt. I detta arbete har en webbsida rekon-
struerats. Webbsidan tillhör en förening med verksamhet
inom gaming och esport. Rekonstruktionen är till för att ge
besökare en klar bild av vad föreningens huvudverksamhet
är och för att integrera streamingtjänsten Twitch1 för att ge
besökare ytterligare en anledning att återbesöka sidan. Dessu-
tom har laddningstiden för startsidan optimerats för att ge
bättre besökupplevelse. Med hjälp av Redis och metoden Ea-
ger loading visar arbetet hur man kan sänka laddningstiden
på en webbsida.

INLEDNING

Motivering
I stort sett alla verksamheter representeras idag på internet.
Ett vanligt sätt att göra detta är via en webbsida. Många
företag har idag gått över från att ha fysiska butiker till
helt online-baserad verksamhet[2]. Detta har lett till bredare
användarbas på grund av den enkla åtkomsten[2]. Likt de fy-
siska butikerna så är det av stor vikt hur hemsidorna är struk-
turerade och designade.

Att utveckla en webbsida är relativt enkelt. Däremot,
att webbsidan ska vara lättanvänd av användaren och få
användaren att vilja besöka igen är inte trivialt.

Det krävs attraktivt och relevant innehåll i webbsidan för att
hålla användaren intresserad. En webbsida som inte är kon-
struerad på ett sådan sätt att navigering och funktionalitet
känns intuitiv kan få användaren att lämna webbsidan i förtid
och motverka återbesök[1].

Webbutveckling har kommit en lång bit sedan dess begyn-
nelse. Idag förväntar sig användaren en viss kvalitet och
funktionalitet när den använder webbsidor. Det ställer högre
krav på webbutvecklare att lära sig de nyaste metoderna för
att hänga med i den ständigt höjda ribban inom webbutveck-
ling[3].

Detta arbete handlar om att rekonstruera en webbsida för att
uppfylla den kvalité som idag förväntas.

Bakgrund
I nuläget finns en webbsida, www.keita-gaming.com, med en
aktiv användarbas. Webbsidan är en hemsida för en förening
inom gaming och esport vars huvudverksamhet är att or-
ganisera turneringar i diverse datorspel som spelas online.
1http://www.twitch.tv 2015

Föreningen har också ett antal personer, hädanefter kallade
streamers, som specialiserar sig på att spela och sända on-
linespel genom streamingtjänsten Twitch.

Webbsidan har i nuläget grundläggande funktioner för en
modern webbsida: en startsida med nyhetsflöde, en kontak-
tsida, användarregistrering och ett forum. Den har även funk-
tioner för att skapa, redigera och delta i turneringar online.
Det finns också en lagfunktion där medlemmar kan bilda lag
med andra medlemmar för att delta i turneringar. Själva
turneringssystemet har funktioner för att skriva upp sig på
turneringar, spela matcher mot andra lag och administrativa
funktioner för organisatörerna.

Alla dessa existerande sidor och funktioner har inte rekon-
strueras i detta arbete. Följande problem har lösts samt en ny
sida som har implementeras.

Ett problem för föreningen är att många användare inte anser
startsidan tillräckligt tilltalande för att fortsätta navigera sig
vidare, baserat på återkoppling från användarna. De aktiva
användarna idag besöker sidan enbart för att vidarekoppla till
turneringsdelen. Ett delproblem är att det inte är självklart för
användaren, vid första besöket, vad föreningens verksamhet
är. Det i sig kan leda till att användaren tappar intresset för
webbsidan och lämnar webbsidan. Ett mål med rekonstruk-
tionen är att minska antalet användare som lämnar startsidan
efter första besöket genom att presentera relevant information
på startsidan som väcker intresse för användaren.

Ett andra problem är att det är svårt för den aktiva användaren
att navigera på webbsidan och att förstå vad vissa funktion-
erna har för syfte. Ett av målen med rekonstruktionen är att
finna en lösning som gör att användaren navigerar på webbsi-
dan intuitivt och förstår vad alla funktioner har för syfte.

Ytterligare ett problem är att det inte finns någon integration
med streamers. Ett mål med den nya webbsidan är att in-
tegrera streamers genom att skapa en ny sida med all infor-
mation angående projektet samt belysa streaming-gruppen på
startsidan för att ge användaren en ytterligare anledning att
återbesöka webbsidan.

Syfte
Detta examensarbete syftar till att rekonstruera en webbsida
för en förening med fokus på gaming och esport. En startsida
har rekonstruerats för att ge användare en mer tydlig presen-
tation om vad föreningens verksamhet är, en integration av
Twitch har genomförts för att ge användare fler anledningar
att återbesöka sidan samt den genomsnittliga laddningstiden
har sänkts.
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Frågeställningar
Arbetet delas upp i följande frågeställningar.

FS1: Vilken kombination av färger, knappar och typsnitt till-
talar en förening med verksamhet inom gaming och esport
mest?

FS2: Hur kan en startsida för en förening rekonstrueras för
att ge en tydligare bild av dess verksamhet?

FS3: Hur mycket kan laddningstiden för startsidan sänkas
genom att refaktorisera i backend och cachea data?

FS4: Hur kan man implementera en modul på servern som
kommunicerar med streamingtjänsten Twitch för att pre-
sentera information om streaming-gruppen i realtid?

Avgränsningar
Detta arbete handlar om att rekonstruera en existerande webb-
sida så att den uppfattas som modern och stilren, och är
användarvänlig. En naturlig avgränsning är att de aktiva
användarna förväntar sig att sidan ska ha de funktioner den
haft tidigare och att sidan ska behålla en liknande struktur.

En annan avgränsning är att arbetet endast håller sig till en
design som passar PC-användare, vilket betyder att en mo-
bilvänlig version av sidan inte kommer framtas. Webbläsarna
Chrome, Firefox och Internet Explorer kommer att utvecklas
för, däremot inte äldre versioner än Chrome v. 42, Firefox v.
38, Internet Explorer 11.

Arbetet har genomförts under kort kalendertid. Detta kan ha
bidragit till att mätningarna inte riktigt ger ett tillförlitligt re-
sultat.

TEORI
Webbsidan består främst av två delar: en server skriven
i Ruby, med ramverket Ruby on Rails och en frontend
med Javascript-ramverket AngularJS. Regler har tillämpats
vid utvecklingen av webbsidan, som Sandy Metz[6]
”Sandi Metz’ Rules For Developers” och kodstilsgranskaren
Hound2. Fler regler och riktlinjer nämns senare i kapitlet Re-
gler och Riktlinjer. Dessa regler och riktlinjer kommer att
följas under arbetet.

Verktyg
Ruby on Rails
Ruby on Rails3, hädanefter Rails, är ett ramverk för web-
butveckling skrivet i Ruby som exekverar på servern. Rails
framtogs för att bygga applikationer snabbt och med så
lite kodupprepning som möjligt. För att göra projekt un-
derhållbara så följer Rails bland annat designmönstret MVC.

MVC
MVC[17] är ett designmönster som tillkom för att hålla ap-
plikationer underhållsbara. Detta genom att de olika kompo-
nenterna kommunicerar med varandra utan vetskapen om vad
den andra komponenten gör när den får en förfrågan.
2https://houndci.com 2015
3http://rubyonrails.org 2015

M står för Model och är det lager som representerar data och
affärslogik i applikationen. Vanligtvis mappar en Model mot
en tabell i en databas.

V står för View och är presentationslagret som ansvarar för att
rendera vyer till användaren.

C står för Controller och är det lager som kopplar sam-
man Model och View. Controller-lagret bestämmer vilken
affärslogik som ska utföras och vilken vy som ska renderas.

Redis
Redis4 är en data structure server som lagrar vanligt
förekommande datastrukturer, som strängar, i minnet för
snabb åtkomst. Likt en hash är Redis key-value-baserat. På
grund av dess snabba åtkomst av de lagrade datastrukturerna
lämpar sig Redis för caching.

Figure 1. Ett exempel hur en användare passar in i MVC-konceptet.
Ponera att användaren uppdaterar sin profil. Användaren fyller då i
ett formulär och skickar iväg det till servern. Servern dirigerar anropet
till rätt Controller, som verifierar anropet och uppdaterar sedan den
modell som representerar användaren i databasen. Sedan får vyn den
uppdaterade profilen och presenterar profilen för användaren.

Relaterade verk
I det här arbetet tas fem viktiga begrepp inom webbutveck-
ling fram. Metoden och diskussionen baseras på dessa, vilket
betyder att de kommer nämnas löpande under arbetet. Nedan
följer beskrivningar av begreppen samt olika relaterade verk
som också använder dessa begrepp.
4http://redis.io 2015
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Tillgänglighet
Att en webbsida ska vara tillgänglig är en viktig aspekt. I
studien Quantitative evaluation of commercial websites[7]
visas vikten av att webbsidor har tillgänglighet från flera
olika källor än sökmotorer. Detta betyder att om det är
fler sidor som länkar till webbsidan med rätt målgrupp som
källa kan det bidra till en stadig tillväxt av trafik. En an-
nan viktig parameter för hög tillgänglighet är att använda
sig av SEO (Search Engine Optimization)[8]. SEO handlar
om att optimera nyckelorden man använder på webbsidan
för att hamna så högt upp vid sökningar som möjligt. Det
är SEO som kan användas för detta arbete. Att påverka de
andra aspekterna är inte möjligt för utvecklingen av webb-
sidan, däremot kan aspekterna förmedlas till föreningen så
att de kan optimera tillgängligheten.

Laddningstid
Laddningstid har alltid varit en viktig faktor för lyck-
ade webbsidor. Att webbsidor har kort laddningstid
ger användaren intryck av effektivitet, responsivitet och
kvalitet. När användaren vet att webbsidan kommer att lad-
das fort och väntetiden är låg ökar chansen att användaren
återvänder till sidan[4, 17]. Om en webbsida har hög
laddningstid, speciellt när sidan måste laddas om efter att
användaren har klickat sig vidare på sidan, visar studien
som Yen, Hu, och Wang (2007)[4] tagit fram att risken är
hög att användaren inte återkommer till sidan. Som FS3
nämner är optimeringen av laddningstiden en viktig del av
detta arbete.

Navigerbarhet
Det finns många olika faktorer för att göra sidan mer nav-
igerbar. HernáNdez et al. presenterar i sin studie Key web-
site factors in e-business strategy[9] fyra viktiga faktorer
angående navigerbarhet på en webbsida. De lyder som
följande (1) to organize and classify the content, (2) to la-
bel information, (3) to design navigation systems and (4) to
help users find information. Dessa faktorer är nyckelorden
för hur man designar en lättanvänd och navigerbar sida för
användaren.

En annan viktig faktor är att man vill minimera totalt an-
tal klick för att utföra olika ärenden. Enligt Levene M i
studien Web dynamics, Focus Review[10] kommer en sida
med många antal klick öka risken för att användaren inte
återvänder till sidan. För detta arbete är navigerbarheten
en väsentlig aspekt, speciellt för att besvara FS2.

Kvalitetsinnehåll
Content is the king är en välkänd slogan från McCarthy[12]
som talar för sig själv. Innehållet på en webbsida
är den främsta anledningen till att användaren gör ett
återbesök[1]. Det spelar ingen roll hur välkonstruerad en
webbsida är om inte innehållet har hög kvalitet.

Content quality evaluates the relevance of the information
provided by companies on their websites, since information
supply is the basic goal of a website. skriver Bhatti et al. i
sin studie[11]. En kvalitativ webbsida behöver presentera
all information som de vill att deras befintliga kunder ska

veta om samtidigt som de får potentiella kunder att bli ännu
mer intresserade.
Att innehållet på sidan man besöker är relevant
utifrån förväntningar är en viktig aspekt. Om en
användare besöker en webbsida där innehållet motstrider
förväntningarna finns det stor risk att användaren anser
besöket på sidan vara ett misstag, vilket sannolikt leder till
att användaren inte återkommer till sidan[11].
En annan aspekt är att innehållet är aktuellt och, vid be-
hov, uppdateras regelbundet. Håller man innehållet up-
pdaterat och relevant finns det stor chans att användaren
återkommer till sidan[1].
I detta arbete kan inte det exakta innehållet på webbsidan
kontrolleras, utan det står föreningen för. Däremot kan
vissa aspekter kontrolleras, till exempel vilka element som
ska finnas på startsidan och hur streamers sida presenteras.

Utseende
Själva utseendet av en webbsida är en självklar väsentlig
aspekt. De olika designtrenderna för webbsidor har
ständigt växlat sedan webbsidors uppkomst. För att
komma fram till hur webbsidan ska se ut har det forskats
vidare på de trender som är mest relevanta och populära
i dagsläget och som samtidigt har en nära korrelation till
vad förväntningarna från fokusgruppen av hur webbsidan
kommer att se ut. De regler och riktlinjer som har valts ut
nämns i följande kapitel.

Regler och Riktlinjer
Designriktlinjer
Följande riktlinjer är utvalda från Erik D. Kennedys artikel 7
Rules for Creating Gorgeous UI[5]:

Light Comes From the Sky
En vanligt förekommande designtrend är att ha skuggor för
knappar, bilder och andra element logiskt placerade så att
det ger visuella intrycket av att ljuset kommer uppifrån.
Detta visuella element ger sidan en mer inlevelserik design
och får de valda elementen att sticka ut och se mer realis-
tiska ut.

Double your whitespace
Less is more. Att ha mycket tomt utrymme på en sida
ger användaren en mycket mer bekväm upplevelse. När
innehållet är strukturerat och logiskt placerat med god
marginal som känns luftig är det mycket enklare att sep-
arera elementen på sidan och därmed underlättar det nav-
igerbarheten.

Make text pop— and un-pop
Själva texten på de flesta sidor är oftast den informationen
som huvudsakligen presenteras. Ett designtrick för att se-
parera den viktiga texten från den mindre viktiga texten är
att använda olika textstilar som meddelar användaren rele-
vant information.
Om en text är fet eller har en stark kontrast mot resten av
texten kan man uppnå detta, samtidigt är text som blandas
in i omgivningen lättare att missa och därför kan fungera
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som stödinformation till element som kan behöva ytterli-
gare information.

Use Good typsnitts
En rätt självklar men lätt bortglömd aspekt är val av typ-
snitt. Det är viktigt att typsnitten hålls konsekventa och
passande i alla delar av webbsidan.

Riktlinjer för programmering
Sandi Metz[6] har tagit fram 5 regler för utvecklare för att
koden ska erhålla hög underhållbarhet. Trots att de kallas
regler så är det i själva verket riktlinjer och de får brytas i fall
där det finns en anledning.

100-line classes
En klass får inte vara längre än 100 rader kod. Denna regel
är till för att förhindra så kallade gud-klasser[13] som har
allt för stort ansvar i applikationen. Regeln syftar till att
varje klass ska vara små och endast ha ett ansvar var.

Five lines per method
En metod får inte vara längre än 5 rader kod. Likt
föregående regel är denna till för att metoder ska vara små
och endast ha ett ansvar. Att man inte får ha mer än 5 rader
kod per metod motverkar också att långa if-satser används
och får programmeraren att fundera hur denne kan abstra-
hera så mycket som möjligt.

Four method arguments
En metod får inte ha mer än 4 parametrar. Detta motverkar
att en metod får för stort ansvar och fungerar således väl
med regeln om 5 rader per metod.

Only instantiate one object in the controller
En Controller får endast instansiera ett objekt som den
sedan passar vidare till vyn. Det här motverkar så kallat
shotgun surgery[15], alltså att man behöver ändra på
många ställen i koden för att ändra en funktionalitet.

METOD
Arbetet har delats upp i fyra faser. I den första fasen har
en design tagits fram iterativt som kommer att användas
genomgående på webbsidan. I fas 2 implementeras mod-
ulen för streaming-gruppen. Fas 3 är en iterativ process där
startsidan rekonstruerats och kontinuerligt utvärderats med
hjälp av fokusgruppen. Den slutgiltiga fasen består av tre
delmoment. Först mäts laddningstiden på startsidan, sedan
sker förbättringar i koden på servern. Slutligen så mäts
laddningstiden och jämförs med den tidigare mätningen.

Varje fas har en återkoppling till en fokusgrupp. Fokusgrup-
pen består av tio (10) personer i åldrarna 21-35. De flesta
har administrativa roller inom föreningen eller är stream-
ers. Fokusgruppen är huvudkunden för detta arbete. Under
detta arbete nämns de anonymt, men nedan följer de olika
rollerna som de representerar i ostrukturerad ordning: es-
portansvarig, streaming-ansvarig, marknadsföringsansvarig,
projektgruppledare, 2 st elevforumansvariga, turneringsgrup-
pledare och 3 st streamers.

Själva kommunikationen har skett i en grupp i tjänsten Skype5

där skärmbilder av de olika kombinationerna har länkats för
att fungera som en plattform för jämförelser.

Fas 1: Design
Det första steget, som har givit underlag till frågeställningen
FS1, var att ta fram en ny, fräsch och relevant design som
kommer att följa som tema på webbsidan. I detta steg var det
av stor vikt att det återkopplades regelbundet till fokusgrup-
pen, då det är väsentligt att sidan presenteras i rätt grafisk
profil. De viktiga begreppen som innefattar denna fas är Nav-
igerbarhet och Utseende.

Det togs fram 2 varianter vardera på knappar, typsnitt och
färgscheman. Dessa visuella element skapades med hjälp
av de designriktlinjer som nämns i teorikapitlet. Dessu-
tom användes Adobes verktyg Color6 för att bestämma
matchande färger. Till slut presenterades de möjliga kom-
binationerna för fokusgruppen som fick besluta vilken kom-
bination som representerar föreningen bäst.

Fas 2: Integration av Twitch
Det första som skedde i denna fas var att planera hur de
nya tabellerna i databasen skulle struktureras. Efter det im-
plementerades den model som ansvarar för att representera
Twitch-datan. Databasen fylldes på med dummy-data. Sedan
implementerades den nya sidan och kopplingen mellan fron-
tend och backend gjordes.

För att komma fram till hur Twitch-sidan skulle se ut
användes fokusgruppen. Det var tre personer i fokusgrup-
pen som själva var streamers, vilket var användbart för att
förbättra användarvänligheten för den sidan. Ett skript imple-
menterades som körs var 10:e minut vars uppgift är att hämta
och fylla på databasen från Twitch. Skriptet använder sig av
Twitch’s öppna API7 för att få tag på datan.

Fas 3: Rekonstruktion av startsidan
Denna fas började med att analysera den gamla webbsidan
för att få reda på vad som fungerat bra och mindre bra.

Startsidan är den första sidan en potentiell användare besöker
och är således av extra stor vikt. Det är viktigt att start-
sidan tilltalar den potentiella användaren och representerar
föreningens verksamhet samtidigt som den är intressant för
den återkommande användaren. Dessa är de frågor som ställts
mot fokusgruppen kontinuerligt under utvecklingen av start-
sidan:

UV1: Vad är det första ögat faller på?

UV2: Följer sidan den nya designen?

UV3: Vet användaren vid första besöket vad föreningens
verksamhet är?

UV4: Finns det någon anledning för användaren att klicka
sig vidare?

5http://www.skype.com/sv 2015
6https://color.adobe.com 2015
7http://dev.twitch.tv 2015
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Beroende på vilka svar som fokusgruppen ger itereras start-
sidan tills hela fokusgruppen följer samma svarsmönster.
De faktorer som är viktiga för denna fas är Navigerbarhet,
Kvalitetsinnehåll och Utseende.

Fas 4: Laddningstid
Första steget i denna fas var att mäta ett anrop för startsidan.
Analyseringstjänsten New Relic8 användes för att mäta hur
lång tid servern tog på sig att ge svar.

New Relic har vad de kallar för Breakdown Table för anrop till
servern som visar hur lång tid, i snitt, varje moment i ett anrop
tar. Denna tabell har använts för att identifiera var flaskhalsen
i anropet ligger.

När en flaskhals identifierats studerades just den delen av an-
ropet närmare för att hitta orsaken till den långa laddningsti-
den. Sedan gjordes försök att refaktorisera utan att tappa
någon funktionalitet. Refaktoriseringar gjordes tills dess att
laddningstiden ansågs vara tillräckligt låg.

Efter att laddningstiden optimerats samlades data från före
optimeringen via New Relic för att jämföra gamla laddningsti-
den med nya laddningstiden efter optimeringen.

RESULTAT

Design
För denna fas togs det fram en ny design som kommer att
följas som tema för hemsidan. Målet med fasen var att
ta fram design av knappar, kombination av typsnitt och ett
färgschema. För att bestämma designen användes fokusgrup-
pen. Denna fas besvarar frågeställning FS1. Nedan följer
resultaten:

Färgscheman
Utifrån föreningens grafiska profil, blått och vitt, togs 2
förslag på färgscheman med den blåa färgen som primär färg
fram. De färscheman som framtogs var av liknande karaktär
eftersom föreningens färger var tvungna att vara närvarande.

Figure 2. Färgschema 1.

Färgschema 1 har föreningens färger, blått och vitt, med ett
inslag av svart och grått för att ge en mer stilren design till
sidan. Detta färgschema togs fram i syftet av att det är enkelt,
stilrent och följer föreningens grafiska profil.

Figure 3. Färgschema 2.

Fokusgruppen rådfrågades vilket färgschema som de ansåg
passade bäst. 8st röstade på Färgschema 1 medan 2st röstade
på Färgchema 2. Färgschemat med 4 färger och utan or-
ange var enligt fokusgruppen mest tilltalande och passade in
i den grafiska profilen. Resultatet blev alltså att Färgschema
8http://newrelic.com 2015

1 valdes. De färgerna som användes av konstruktionen av
hemsidan är #007af3, #2d2d2d, #ededed, och #ffffff.

Typsnitt
Enligt föreningen måste ett viss typsnitt för brödtext
användas, så det var enbart för titlar och rubriker som förslag
kunde tas fram.

Ett typsnitt som enligt Erik Kennedy[5] passar bra till just ti-
tlar och rubriker är BebasNeue. Detta typsnitt tillsammans
med OpenSans ställdes mot enbart OpenSans, som är det
typsnitt som enligt föreningen måste användas för brödtext.
Fokusgruppen utfrågades åter igen där 7 personer röstade på
typsnitt 1 medan 3 personer röstade på typsnitt 2. Resultatet
blev kombinationen av BebasNeue och OpenSans. Kombina-
tionen valdes således.

Figure 4. typsnitt 1. Open Sans.

Figure 5. typsnitt 2. Bebas Neue.

Knappar
Det är viktigt att knapparna som används på sidan är stilrena
och tydliga i sitt syfte. Utifrån färgschemat och typsnitten
som presenterades ovan togs det fram 4 varianter av knappar
som sedan fokusgruppen fick välja ut. Figur 6 visar de olika
knappstilarna.

Figure 6. 4 olika stilar av knappar.

För att bestämma vilken knappstil som skulle användas
tillfrågades fokusgruppen. 6st röstade på Knapp 1, 2st röstade
på Knapp 3 och 2 stycken röstade på Knapp 2. Utifrån resu-
laten av fokusgruppens röstning valdes Knapp 1.
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Integration av Twitch
En modell, Streamer, skapades för att representera
föreningens streamers. Modellen innehåller fälten id, cre-
ated at, updated at samt name. Fältet name representerar
streamaren på sidan men är även det användarnamn som
streamaren har på Twitch, som används för att hämta data
från Twitch.

Ruby-gem:et Twitch-rb[18], har använts för att underlätta in-
tegrationen mellan tjänsten Twitch och sidan.

Streamer-modellen fylldes på med 10, på måfå valda, stream-
ers som var online på Twitch. Deras användarnamn på Twitch
valdes som name i tabellen. Resterande fält lämnades tomma.

En controller skapades vid namn KeitatvController som har
en index-vy som presenterar en summering av streaming-
projektet och alla streamers. KeitatvController har även en
nästlad controller vid namn StreamerController som ansvarar
för att presentera respektive streamer. Ingen design byggdes
i detta delmoment, utan här säkerställdes enbart att rätt infor-
mation laddades in och presenterades.

Vid första versionen av integrationen så laddades data från
Twitch direkt när en användare kom in på sidan. Detta re-
sulterade i en 1-3s laddningstid då data både skulle hämtas
från extern part och hanteras. För att lösa detta imple-
menterades ett job som var 10:e minut synkroniserar data från
Twitch. Vid synkroniseringen körs metoden sync with twitch
på respektive streamer. För att kunna hålla all information,
som tidigare hölls i minnet, utökades streamer-modellen med
viewers, game, status, followers och online.

Koden nedan är den som styr synkroniseringen. Om en
streamer är online finns det ett stream-objekt i svaret från
Twitch. Endast om en streamer är online synkroniseras view-
ers, game, status, och followers. Den nya modellen följer
Five lines per method och Four method arguments.

def sync_with_twitch
stream = get_stream_object
self.online = stream.present?
sync_data(stream) if online?
self.save!

end

private

def get_stream_object
stream = Twitch.new.getStream(name)
stream[:body]["stream"]

end

def sync_data(stream)
channel = stream["channel"]
self.viewers = stream["viewers"]
self.game = channel["game"]
self.status = channel["status"]
self.followers = channel["followers"]

end

Härnäst byggdes frontenden för översiktssidan, Figur 7 visar
slutresultatet. Längst upp på sidan under streamers online
visas de streamers som sänder live just nu med mycket vita
ytor för att ge användaren fokus på relevant stream först. I
mitten av sidan visas de streamers som är offline. Denna funk-
tion existerar för att man ska få en känsla av innehåll på sidan,
samt för att användare lätt ska kunna hitta streamers profilsida
även när de är offline.

Längst ner finns det en sektion Vill du bli en del av Kei-
taTV? som fungerar som en förklarande text över vad Kei-
taTV är samt hur man kan ansöka till det genom att klicka
på knappen som länkar till ett direktmail. Denna del imple-
menterades eftersom föreningen ville ha ett enkelt sätt för po-
tentiella streamers att ansöka. Texter som används på sidan
stod föreningen för. Temat och designvalen på sidan är det
genomgående tema som togs fram i fas 1. Designriktlinjen
Double your whitespace användes även här.

Figure 7. KeitaTV översiktsida. Se större bild i bilagor.

Figure 8. Profilsida för KeitaTV. Se större bild i bilagor.
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Sedan skulle varje profilsida implementeras för varje
streamer.

Länken för att ta sig till profilsidan för en streamer,
/tv/streamer/:id, var inte helt i fokusgruppens smak. Länken
kommer att delas mycket i sociala medier och vid första an-
blicken av länken framstår inte vilken streamer man kommer
till vid besök. Fokusgruppen ville istället att länken följer
detta mönster /tv/streamer/:name. För att lösa detta skrevs
metoden to param över i modellen streamer:

def to_param
name

end

På Figur 8 ser man resultatet av profilsidan. Längst upp
ser vi en kort beskrivning om streamern för att ge en mer
personlig känsla för varje streamers sida. Varje streamer
har även en egen profilbild längst upp till vänster som är
kopplad till föreningens användarkonton. I mitten av sidan
syns självaste streamen som är tagen direkt från streamerns
Twitch. Nedre delen av sidan har delats upp i två delar; ett
schema där streamerns veckoschema presenteras och en tidi-
gare sändningar där videoklipp från föregående sändningar
kan visas.

Rekonstruktion av startsidan
Tillsammans med fokusgruppen analyserades den gamla
startsidan för att identifiera vad som bör behållas och vad som
inte längre behövs. Det diskuterades även vad som bör vara i
fokus på den nya startsidan och vad den bör innehålla.

Den gamla startsidans huvudinnehåll är uppdelat i två kolum-
ner. En som täcker 2/3 av ytan och en som täcker 1/3. I den
större ytan är det nyheter från en tredjeparts-tjänst som visas
och i den mindre kolumnen är det en liten del kommande
turneringar och en del forumposter.

Eftersom föreningens huvudverksamhet är att anordna turner-
ingar så bör även huvudfokus på startsidan vara på turner-
ingar. Om huvudfokus är på turneringar bör det underlätta
för en förstabesökare att inse vad sidan handlar om.

Tillsammans med fokusgruppen framkom följande:

• Huvudfokus bör vara på turneringar.

• Forumet ska inaktivieras för stunden och således inte visas
på startsidan.

• Siffror och statistik ska visas på startsidan.

• Kommande och aktiva turneringarna bör visas.

• En kort summering av föreningen på startsidan.

• Startsidan ska lista streamers som är online.

I figur 9 ställs gamla startsidan mot den nya. Turneringar
är mycket mer i fokus då delarna Kommande turneringar
och Avslutade turneringar tar upp den största delen av sidan.
Twitch-sidan har även en egen modul på startsidan som visar
vilka streamers som sänder just nu. Statistik och informa-
tion presenteras i sidhuvudet i form av ”Antal medlemmar”,

Figure 9. Den gamla(vänster) och den nya startsidan(höger) För att se
större bild, se bilagor.

samt bredvid rubriken Kommande Turneringar där antalet ar-
rangerade turneringar visas. En stor del av sidan är segmentet
Turneringar för alla som visas för alla som besöker sidan utan
att vara inloggade. Denna del fungerar som ett sätt att sälja
in sidan för den nya användaren. Nyhetsflödet är inte i lika
mycket fokus, men finns fortfarande i högerkolumnen.

Det uppstod dock ett par dilemman angående de olika de-
signvalen för starsidan. Vissa i fokusgruppen ansåg att delen
Kommande Turneringar skulle innehålla endast tre kolumner,
medan andra tyckte att det alltid borde finnas en turnering i
fokus, med en trekolumn-struktur under, och några tyckte att
en tvåkolumn-struktur skulle användas. Detta löstes genom
att implementera alla tre förslag och ta skärmbild på dem för
att sedan låta fokusgruppen rösta om vilken som passar bäst
med en röst var. Trekolumn-strukturen med en turnering i
fokus valdes då majoriteten röstade på det.

Ett annat dilemma var att den stora välkomst-headern Turner-
ingar för alla inte borde vara med alls för den tar för mycket
plats. Den fick kvarstå dock eftersom fokus ska vara att nya
användare som besöker sidan helst ska registrera sig först.

För att bestämma hur designen för den nya startsidan skulle
se ut användes färgtemat samt de knappar och typsnitt som
togs fram i Fas 1.

Laddningstid
I figur 10 är resultatet av optimeringen av webbsidan presen-
terat i form av ett stapeldiagram.

Genom att studera anrop av startsidan i tjänsten New Relic
framkom det att den stora flaskhalsen var den partiala vyn
finished tournaments. 146ms av anropstiden stod partialen
för. Vid varje anrop beräknades datan som presenteras. På
grund av hur databasen är uppbyggd så måste en turnering
ladda in bracket handler som i sin tur måste ladda in bracket,
som i sin tur måste ladda in matches, matchen måste sedan
slå upp det vinnande laget. Allt detta sker på 10 turneringar
när startsidan anropas.

7



Figure 10. Stapeldiagrammet visar hur den genomsnittliga laddningsti-
den för startsidan förbättrats efter optimeringar på backend. Några
tidskrävande delar av anropet har inkluderats i diagrammet. Partial
representerar tiden det tog att rendera en vy där tunga beräkningar
körs. ActiveRecord representerar tiden som det tog att kommunicerar
med databasen. Den gröna stapeln, Controller, representerar tiden det
tog för controllern att köras.

Det första steget var att använda sig av tekniken Eager Load-
ing. Genom att säga åt ActiveRecord att alla ovanstående
modeller kommer behövas redan i första hämtningen av
turneringen så sparas många databasanrop:

Tournament.includes(bracket_handler:
[upper_bracket: [matches: [:winner]],
lower_bracket: [matches: [:winner]]]

).latest_finished_tournaments(10)

Efter att Eager loading-lösningen implementerats
förbättrades laddningstiden med 40ms. Men fortfarande
bestod partialen av 106ms per anrop.

Den enda gången som datan som beräknas ändras är när en
turnering avslutas. Därför bör även datan förberedas när
den väl ändras för att sedan bara kunna hämtas när den ska
användas. För att lösa detta så användes Redis.

En nyckel finished tournaments lades till i Redis och uppdat-
eras varje gång en turnering skapas eller uppdateras. Detta
genom att lägga till ett callback i Tournament:

after_update :set_finished_tournaments

def self.set_finished_tournaments
tournaments = Tournament.includes(
bracket_handler:
[upper_bracket: [matches: [:winner]],
lower_bracket: [matches: [:winner]]]

).latest_finished_tournaments(10)
$redis.set("finished_tournaments",
prepare_finished_tournaments(tournaments))

end

def self.prepare_finished_tournaments \
(tournaments)

tournaments.map do |tournament|
winner = tournament.winner
{

id: tournament.id,
game: tournament.game.downcase,
name: tournament.name,
winner_id: winner.id,
winner_name: winner.name

}
end.to_json

end

Nu sker den tunga logiken enbart vid få tillfällen och påverkar
inte anropet till startsidan någonting. Efter att implementerat
Redis-lösningen förbättrades laddningstiden för partialen från
ursprungliga 146ms till 9ms per anrop och var således
överlägsen mot Eager loading-lösningen.

Nästa steg var att utreda varför controllern upptog så stor an-
del av anropet. Det enda en controller bör göra är att avgöra
vilka modeller som ska anropas och sedan skicka data till rätt
vy. Vid en titt på klassen HomeController upptäcktes det att
logik som borde ligga i modellen Tournament befann sig i
controllern. När detta upptäcktes insåg vi även att det fanns
en bättre lösning för att hämta kommande turneringar.

Den gamla lösningen som låg i HomeController såg ut såhär:

def upcoming_tournaments
Tournament.types.map do |game|
game.upcoming_tournaments(1).first

end.compact
end

För varje spel så hämtas kommande turneringar från
databasen via upcoming tournaments som är ett scope i Tour-
nament.

scope :upcoming_tournaments, lambda
do |limit|
where("status != ’Finished’")
.order("starts_at ASC").limit(limit)

end

Att köra detta scope direkt på föräldrarmodellen Tournament
istället för på respektive spel, som ärver från Tournament, är
en bättre lösning. Det kräver färre frågor för att uppnå samma
resultat. Inte nog med att det bara blir en enda fråga mot
databasen per spel, så undviks även långsam Ruby-kod. Kod-
snutten ovan itererar över arrayen två gånger och skapar en
kopia av arrayen, vilket är långsamt.

Optimeringen i controllern resulterade i en förbättring från
ursprungliga 40ms till 13ms och är även mer skalbar.

Dessa förändringar i koden gjorde att det blev färre anrop
till databasen och sänkte således ActiveRecords andel av
laddningstiden från 84ms till 12ms.

DISKUSSION
I denna sektion kommer resultaten av varje fas analyseras och
diskuteras. Fokus ligger på att föreningen är nöjda med webb-
sidan, att Twitch-integrationen fungerar enligt förväntan,
att startsidan representerar föreningens verksamhet enligt
förväntan och att startsidan har implementerats optimalt med
avseende på laddningstid.
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Metod
Design
Det var lyckat att använda den designmetod vi använt. Att
få feedback från fokusgruppen på varje designval gjorde ar-
betet betydligt enklare och vi kunde fokusera mer på faktisk
utveckling istället för att designa. De olika designriktlinjerna
som användes är skrivna för utvecklare och förenklade fram-
tagandet av designen.

Det som skulle ha kunna förbättras är att ta fram fler olika
designer som fokusgruppen fick välja mellan. Det gick inte i
detta fall på grund av begränsad kunnighet inom design vilket
leder till långsammare framtagande av designer, men i en
studie där tiden inte är lika relevant och att en designkompe-
tens finns skulle resultatet kunna förbättras med fler design-
val.

Integration av Twitch
Att använda Twitchs öppna API via ett Ruby-gem var ganska
enkelt. Det som krävdes för att hämta data från Twitch var
enbart det användarnamn streamaren har på Twitch. Däremot
representerades resultatet inte på optimalaste sätt. Ruby-
gem:et returnerade en hash istället för ett objekt. I FS4 står
det om presentation i realtid. Det skript som presenteras i
resultatkapitlet körs var 10:e minut för att hämta data från
Twitch. Skriptet kan köras mer frekvent för att ge en illustra-
tion av realtid. Vi ansåg att det inte behövs uppdateras oftare
än var 10:e minut.

Rekonstruktion av startsidan
Återigen underlättade det arbetet att ha en fokusgrupp nära
till hands att ställa frågor till. Metoden för att rekonstruera
startsidan fungerade bra.

Laddningstid
Användning av tjänsten New Relic underlättade att finna vart
flaskhalsarna i anropet var. Att implementera och använda
oss av Redis visade sig vara en stor optimering.

Resultat
Design
Fokusgruppen blev nöjd med den slutgiltiga designen.
Färgerna, knapparna och typsnittna matchar visionen om hur
webbsidan skulle se ut. Ett problem som kom upp är att det
kan vara för mycket blå färg i designen. Detta kan medföra att
de visuella elementen blandas samman och det blir svårt att
differentiera elementen på sidan. En möjlig lösning på detta
hade varit att använt Färgschema 2, eftersom det färgschemat
har komplementfärgen orange som kan användas på vissa el-
ement. Däremot upplevde inte majoriteten av fokusgruppen
detta problem.

Integration av Twitch
Resultatet av integrationen av Twitch i webbsidan blev ly-
ckat. Fokusgruppen blev positivt överraskad över resultatet
och använder redan de nya funktionerna flitigt. Integrationen
medförde ett helt nytt syfte för webbsidan och gav användare
ytterligare anledningar att besöka den. En del av de per-
sonerna som ingår i fokusgruppen är även streamers och har
märkt att de har fått ökade tittarsiffror när webbsidan har haft
många aktiva användare. Den lyckade implementationen gav

inspiration till att vidareutveckla Twitch-delen. Det finns my-
cket man kan göra med Twitchs öppna API som ännu inte har
implementerats. Mer om detta i kapitlet Framtida arbete.

Rekonstruktion av startsidan
Den nya startsidan lyckas, enligt fokusgruppen, att ge en
mer klar representation av föreningens verksamhet, och att ge
användaren tydligare förståelse av vad webbsidans funktioner
har för syfte. Det var denna fas som fokusgruppen var mest
inblandad i, då varje designval som gjordes återkopplades
till fokusgruppen. Även användare av webbsidan har berömt
föreningen för dess fräscha nya webbsida.

Laddningstid
Efter att webbsidan hade optimerats för att sänka laddningsti-
den fick fokusgruppen testa webbsidan för att se om de
märkte någon skillnad. Den direkta responsen från alla var
att sidan kändes mycket mer responsiv. Den sidan som opti-
merats är startsidan, då det är den sidan som besöks av flest
personer.

Replikerbarhet
Det är vissa aspekter inom denna studie som inte går att rep-
likera. Det går till exempel inte att replikera den fokusgrupp
vi använde då det är en specifik grupp personer inom en speci-
fik förening. De tekniska delarna som användes går däremot
att replikera så som strukturen för modellerna och con-
trollerna, design/programmeringsriktlinjerna, de verktyg som
användes för Twitch integrationen och de mätningsverktygen
som användes för att mäta laddningstiden. Koden är inte
öppen, så man kan inte studera den kodbas som arbetet ut-
gick från.

Källkritik
De källor som används i detta arbete har valts ut på grund
av dess innehåll och relevans till arbetet. En del källor som
kan anses vara utdaterade har genomgått en kontroll för att se
om relevansen håller än idag. Fortfarande kan en del källor
som handlar om mönster för webbesök vara osäkra källor
då sådana mönster kan ändras med trender. De källor som
hänvisar till designriktlinjer har valts ut på grund av dess rel-
evans för att uppnå det moderna utseendet som gäller idag,
därför kan dessa källor vara ogiltiga i framtiden då designrik-
tlinjer och vad som anses vara modernt ändras.

Arbetet i ett vidare sammanhang
För en webbutvecklare kan detta arbete visa på hur man kan
skriva moderna hemsidor samt optimera dem med avseende
på laddningstid med hjälp av Redis. Arbetet visar även hur
man enkelt kan integrera Twitch på en webbsida för att ge
användare fler anledningar till att besöka webbsidan. Till slut
kan arbetet visa föreningar och andra verksamheter hur man
kan presentera sin webbsida och hur metoden för att komma
fram till presentationen kan gå till.

Framtida arbete
Utifrån detta arbete finns det mycket att fortsätta arbeta på.
Twitch-gem:et kan vidareutvecklas så att det inte returnerar
en Hash utan istället ett objekt. En studie där Redis används
för att cachea mycket mer än det som görs i detta arbete skulle
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kunna genomföras för att studera hur mycket laddningstiden
kan påverkas genom caching.

SLUTSATSER
Vi uppnådde syftet att rekonstruera en webbsida för
föreningen Keita Gaming. Enligt fokusgruppen, som
representerar föreningen, ger startsidan en tydligare bild
av föreningens verksamhet. Integrationen av Twitch
genomfördes och laddningstiden för startsidan har sänkts
rejält.

FS1: Vilken kombination av färger, knappar och typsnitt
tilltalar en förening med verksamhet inom gaming och es-
port mest?
Resultatet av den nya designen visade sig vara mycket mer
tilltalande för den målgrupp som föreningen riktar sig mot.
Återkopplingen av den nya designen har visat på att den är
passande för en förening inom området gaming och esport,
vilket ger besökare en klarare bild om vad föreningens verk-
samhet är samt hur pass väl den följer den standarden som
dagens webbsidor inom det området har.

FS2: Hur kan en startsida för en förening rekonstrueras
för att ge en tydligare bild på dess verksamhet?
I detta arbete har processen för rekonstruktionen av startsidan
beskrivits i detalj. Resultatet av den nya hemsidan visar att
den metod och verktyg som användes fungerar för att ta fram
en mer modern, tydlig och kvalitativ startsida fungerar och
kan återanvändas.

FS3: Hur mycket kan laddningstiden för startsidan
sänkas genom att refaktorisera i backend?
Genom att använda Redis och refaktorisera i backend lyck-
ades den genomsnittliga laddningstiden för startsidan sänkas
med 68%. 68% gör mycket när startsidan har tiotusentals
besök varje vecka.

FS4: Hur kan man implementera en modul på servern
som kommunicerar med streamingtjänsten Twitch för att
presentera information om streaming-gruppen i realtid?
Implementationen av Twitch-modulen blev lyckad. Den visar
på hur man i Ruby on Rails kan integrera Twitch med webb-
sidan utan att laddningstiden påverkas särskilt mycket.
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BILAGA 1: ARBETSFÖRDELNING
I den här bilagan förklarar vi hur arbetsfördelningen gått till,
motivera varför vi valde att fördela som vi gjorde och presen-
terar en reflektion över besluten.

Arbetsfördelning
Vi arbetade mycket individuellt med rapportskrivandet, men
läste alltid genom den andre partens arbete för att säkerställa
att båda två är överens och att det som står är helt korrekt.
När det kom till referenssökning valde vi att dela upp de olika
områdena att söka i, för att sedan diskutera vad som passar att
referera till.

För att strukturera upp arbetet diskuterade vi kring olika
metoder men kom till slut fram till att dela upp det i olika faser
för att besvara frågeställningarna. Under dessa faser har vi ar-
betat i par med ett antal fördelningar. Vid programmering så
valde vi att parprogrammera[2] för att göra så få missar som
möjligt i kodandet och samtidigt kunna diskutera lösningar
kontinuerligt på ett naturligt sätt. Vi turades om vem som
skrev och vem som ”satt i baksätet”. I andra fall när det
handlade om design fördelades det så att Daniel tog fram de-
signförslagen medan Dan implementerade den på hemsidan
för att se hur det matchar resten av sidan. Denna fördelning
skedde lika ofta för båda då vi båda delar lika kunskap inom
designområdet.

Kommunikationen mellan fokusgruppen och oss sköttes av
Daniel, för att undvika kommunikationsmissar och att fokus-
gruppen skulle vända sig till en person när de har kom-
mentarer/synpunkter. Det var rätt väg att gå anser vi eftersom
det kan bli rörigt att hantera samtal från flera håll. Själva
metodiken har vi tagit inspiration från agil systemutveck-
ling[1], fast använt bara delar av den. De vi har använt är det
agila sättet att ha kommunikation med kunden under utveck-
lingen och bolla idéer fram och tillbaka. Vi nyttjade även test-
driven utveckling som agil systemutveckling[1] förespråkar.

När integrationen av Twitch genomfördes fördelade vi arbetet
så att Dan fokuserade mer på att få in data via Twitch-gemet
och Daniel fokuserade på designen och front-end. Vi arbetade
samtidigt och gav varandra tips på vägen.

Laddningshastighetsfasen fördelades genom att vi först
parprogrammerade för att förbättra sidan. Sedan testade
Daniel sidan och förde in resultaten successivt i rapporten
medan Dan implementerade finslipade ändringar för att nå en
önskvärd laddningshastighet.

Motivering
Vi försökte som sagt att hela tiden iterera och konstruktivt
kritisera den andres arbete för att hela tiden höja kvaliteten på
rapporten. Det finns en risk att det hade möjligen gått fortare
om vi ”litat” på att den andre hela tiden skrivit korrekt, men
vi tror att det hade tagit längre tid eftersom förmodligen fler
korregeringar behövts gjort i slutet. Därför valde vi det här
arbetssättet generellt. Vi valde en agil metodik eftersom vi
har använt det förut och för att vi jobbar mot en kund.

Vi har båda arbetat med parprogrammering tidigare i utbild-
ningen och känner att det är ett effektivt sätt att arbeta på.
Vi funderade på om vi skulle arbeta individuellt först, men
likt resonemanget varför vi valde att jobba iterativt beslutade

vi att jobba med parprogrammering för att minimera misstag
och säkerställa kod av hög kvalitet[2].

Vi valde att lägga mycket tid i början av projektet för att plan-
era hur vi skulle gå till väga. Eftersom det är ett ganska kort
projekt så finns det inte mycket rum för felsteg och därför ty-
ckte vi att det var viktigt att göra ordentligt första gången. Det
finns väl egentligen ingen anledning att inte planera ordentligt
- när vill man göra felsteg?

Dan implementerade finslipningarna för att sänka
laddningstiden medan Daniel förde in resultaten efter
varje ”finslipning”. Mellan finslipningarna diskuterades
det om vi kunde förbättra laddningstiden ännu mer och
om vi kom fram till att det gick diskuterades hur vi skulle
åstadkomma det. Det var vid några tillfällen som Daniel
hann föra in resultaten in rapporten innan Dan hunnit
implementera nästa finslipning. Vid de fallen så arbetade vi
genom parprogrammering.

Eftersom vi saknade en designkompetens i teamet så jobbade
vi tillsammans med att ta fram designerna. Vi hade inte my-
cket till val på denna punkt.

När twitch skulle implementeras funderade vi först på om vi
skulle utveckla biblioteket som kommunicerar med Twitch
själva men beslutade oss för att använda ett redan befintligt
bibliotek (twitch-rb). Detta på grund av den snäva tidsramen
och att vi kände att det inte var där fokus borde ligga i det här
arbetet. Det skulle kunna vara en hel rapport i sig hur man
kan implementera det på bästa sätt.

Innan vi påbörjade arbetet planerade vi hur vi skulle sköta
såväl rapportskrivandet som programmerandet vilket gjorde
att vi hade en klar bild hela tiden hur vi skulle gå tillväga.
Det var skönt att ha någon att snabbt fråga efter synonymer
när vi skrev rapporten.

Reflektion
Att använda en agil metodik visade sig gynna resultatet och
nöjdheten hos kunden. Detta var för att vi konstant fick
återkoppling och kunden kunde styra och ställa under utveck-
lingen. Det var lättare att använda denna typ av metodik när
kunden består av ett litet antal personer, eftersom det inte
ställs alls för många olika krav från flera personer.

Parprogrammering var att föredra för detta arbete då vi är två
programmerare som är jelled, d.v.s vi har parprogrammerat
innan och har vant oss att parprogrammera tillsammans, samt
att vi har använt denna metodik under en större del av utbild-
ningen. Därför visade sig parprogrammering vara ett lyckat
val.

Den stora bristen i vårt arbete, enligt oss, är bristen på de-
signkompetens. Ingen av oss har någon direkt erfarenhet av
design och på sin höjd kompetens på hobby-nivå.

Referenser
[1] Schwaber, K., and Mike Beedle. ”gilè Software Develop-
ment with Scrum.” (2002).

[2] Williams, Laurie, et al. ”Strengthening the case for pair
programming.” IEEE software 17.4 (2000): 19-25.
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BILAGA 2: KONFIGURATION
Denna bilaga handlar om hur man kan konfigurera databasen,
Rails-gems, nödvändiga bibliotek och de testerna som
används i arbetet.

Projektet använder sig av foreman[1] för hantering av pro-
cesser. Till exempel måste redis[2] vara startat innan rails-
servern kan startas.

Innan man kan starta igång servrarna så krävs en enviroment-
fil, .env, med ett par fält. Foreman läser av enviroment-filen
när den startar. Detta för att man inte ska behöva ha känslig
information som API-nycklar eller databasinformation lagrad
i versionhanteraren.

Såhär ser kan filen se ut:

RACK_ENV=development
PORT=3000

PG_HOST=localhost
PG_USER=postgres
PG_PASS=custompassowrd
PG_DATABASE=keita_development
REDISTOGO_URL=redis://localhost:6379

Som nämndes tidigare måste redis vara installerat på enheten
för att foreman ska kunna starta rails-servern. Vi kommer inte
att gå genom hur man installerar redis.

För att nu starta så används kommandot:

foreman start

Om allt nu är korrekt inställt så startar servern och man kan
komma åt den lokalt på localhost:3000.

Eftersom vi använt oss utav testdriven utveckling så måste
man kunna köra testerna. För att köra tester, som är skrivna
i ramverket rspec, används zeus. Zeus är ett ruby-gem och
installeras lätt genom

gem install zeus

För att sedan köra hela testsuiten körs kommandot:

zeus rspec spec

Den andra parametern spec specificerar en mapp eller fil. I
det här fallet så är spec rootmappen för alla tester. Om man
vill köra ett specifikt test så körs kommandot på liknande vis:

zeus rspec spec/models/streamer_spec.rb

Här ett exempel på tester ut streamer spec.rb:

describe Streamer, "#online?" do
it "Should return true if streamer \
is streaming" do

streamer = create :online_streamer
expect(streamer.online?).to eq true

end

it "Should return false if streamer \
isn’t streaming" do

streamer = create :offline_streamer
expect(streamer.online?).to eq false

end
end

describe Streamer, "#total_followers" do
it "will return the accumulated number \
of followers" do
streamer = create :online_streamer, \
followers: 13
streamer = create :online_streamer, \
followers: 7
streamer = create :online_streamer, \
followers: 10

expect(Streamer.total_followers).to eq 30
end

end

Streamer-modellen
Den slutgiltiga streamer-modellen defineras enligt följande i
databasen:

create_table "streamers", force: true do |t|
t.string "name"
t.integer "user_id"
t.datetime "created_at"
t.datetime "updated_at"
t.text "schedule"
t.text "description"
t.boolean "online", default: false
t.integer "viewers", default: 0
t.string "game"
t.string "status"
t.integer "followers", default: 0
t.string "thumbnail"

end

Modellen i rubykod ser ut som följande:

class Streamer < ActiveRecord::Base
belongs_to :user

scope :online, -> { where online: true }
scope :sorted, -> { order viewers: :desc }

def to_param
name

end

def online?
online

end

def sync_with_twitch
stream = get_stream_object
self.online = stream.present?
sync_data(stream) if online?
self.save!

end

def self.total_followers
pluck(:followers).compact.reduce(:+)
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end

private

def get_stream_object
stream = Twitch.new.getStream(name)
stream[:body]["stream"]

end

def sync_data(stream)
channel = stream["channel"]
self.viewers = stream["viewers"]
self.game = channel["game"]
self.status = channel["status"]
self.followers = channel["followers"]

end
end

Två scopes definieras, online och sorted. Dessa möjliggör
Ruby-kod som

Streamer.online

Denna kodsnutt hämtar alla streamers som har kolumnen on-
line satt till true.

Streamer.all.sorted

Denna kodsnutt hämtar alla streamers från databasen och
sorterar dem på antalet viewers i fallande ordning.

Gems
Dessa är de Rails-gems som systemet
använder:http://theforeman.org/introduction.html

gem ’rails’, ’˜> 4.1.0’
gem ’pg’

# Use for CKEDITOR
gem ’jquery-rails’, ’˜> 3.1.0’
gem ’paperclip’
gem ’ckeditor’

#ActiveAdmin requires
gem ’jquery-ui-rails’

#gem ’carmen-rails’, ’˜> 1.0.0’
gem ’route_downcaser’

gem ’personnummer’
gem ’will_paginate’, ’˜> 3.0’

gem ’angularjs-rails’
gem ’angular-ui-bootstrap-rails’

gem ’bootstrap-sass’, ’˜> 3.2.0’

gem ’country-select’
gem ’devise’
gem ’sass-rails’, ’˜> 4.0.0’
gem ’quiet_assets’
gem ’cancancan’

gem ’rails_admin’

gem ’activerecord-session_store’,
github: ’rails/activerecord-session_store’

gem ’simple_enum’

# Use Uglifier as compressor
# for JavaScript assets
gem ’uglifier’, ’>= 1.3.0’
# Use CoffeeScript for
# .js.coffee assets and views
gem ’coffee-rails’, ’˜> 4.0.0’

gem ’jbuilder’, ’˜> 1.2’

gem ’carrierwave’
gem ’mini_magick’

gem ’angular-strap-rails’

gem ’google-analytics-rails’

gem ’twitch’

#For CAS verification with LIU
gem ’rubycas-client’
gem ’doorkeeper’
gem ’rack-cors’, :require => ’rack/cors’

# For parsing RSS feed
gem ’feedjira’

# For delivering mass mails
gem ’delayed_job_active_record’
gem ’daemons’

# Caching trollpick articles
gem ’whenever’
gem ’redis’

# New web server, best web server
gem ’puma’

# Mandrill, mail service
gem ’mandrill-api’

# Heroku dependencies
gem ’rails_12factor’
gem ’newrelic_rpm’

group :test, :development do
gem ’rack-mini-profiler’
gem ’rspec-rails’, ’˜> 3.1.0’
gem ’factory_girl’
gem ’simplecov’
gem ’rspec’
gem ’rspec-nc’
gem ’zeus’
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gem ’timecop’
gem ’rubocop’
gem "bullet"

end

Referenser
[1] http://theforeman.org/introduction.html (2015).

[2] http://redis.io/ (2015).

BILAGA 3: VERKTYG FÖR PRESTANDAMÄTNING

New Relic
I detta arbete har vi använt New Relic[1] för mätning av pre-
standa på webbsidan. Anledningen för att vi valde att använda
det verktyget är för att informationen den presenterar är my-
cket mer detaljerat än de andra verktygen vi testade.

Ett exempel är att man enkelt kan hitta Slowest Average Re-
sponse Time och få en detaljerad breakdown-table, se figur
11, som visar exakt vad som tar längst tid.

New Relic bryter ner anropet i mindre anrop för att hitta or-
saken till den höga laddningstiden. Detta är möjligt på grund
av att New Relic arbetar direkt på servern.

Här nedan visar vi hur vi konfigurerat New Relic på rails-
servern för att samla den information vi behöver:

common: &default_settings

license_key: <%=
ENV[’NEW_RELIC_LICENSE_KEY’] %>

app_name: keita-core
monitor_mode: true
developer_mode: false
log_level: info
browser_monitoring:

auto_instrument: true
audit_log:

enabled: false
capture_params: false
transaction_tracer:

enabled: true
transaction_threshold: apdex_f
record_sql: obfuscated
stack_trace_threshold: 0.500

error_collector:
enabled: true
ignore_errors: "ActionController::
RoutingError, Sinatra::NotFound"

development:

<<: *default_settings
monitor_mode: true
app_name: My Application (Development)
developer_mode: true

test:
<<: *default_settings
monitor_mode: false

production:
<<: *default_settings
monitor_mode: true

staging:
<<: *default_settings
monitor_mode: true
app_name: My Application (Staging)

Figure 11. Breakdown-table i New Relic

Google Analytics
Ett annat vanligt verktyg för att mäta prestanda på webbsidor
är Google Analytics[2]. Vi övervägde om vi skulle använda
detta verktyg först då det är populärare och tillverkat av ett av
de största företagen.

Google Analytics har dock inte lika detaljerade beskrivningar
om anrop och orsaken till hög laddningstid, se figur 12. Den
har däremot funktionalitet för att mäta antal besök på webbsi-
dan och vart besöken kommer ifrån. Google Analytics arbe-
tar direkt på klienten, därför kan den inte ge lika detaljerade
analyser från servern.

Figure 12. Webbplatshastighet i Google Analytics.

Referenser
[1] http://newrelic.com/about (2015).

[2] https://www.google.com/analytics/ (2015).

BILAGA 4: BILDER
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Figure 13. Gamla startsidan(vänster) och nya startsidan(höger):
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Figure 14. KeitaTV översiktssida
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Figure 15. KeitaTV profilsida
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