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Sammanfattning  

RemoteX Technologies AB är ett mjukvaruföretag i Stockholm. De utvecklar branschlösningar för 

ärendehantering och administration inom och mellan företrädandevis serviceföretag, ex. fastighetsförvaltning, 

VVS och byggbolag. Deras produkt heter RemoteX Applications och har sedan ett par månader tillbaka en 

möjlighet att kunna generera jobb utifrån fördefinierade scheman, vilket säkerställer att man kan hantera sina 

åtaganden i form av ronderingar och planerat underhåll. Deras kunder saknar dock en möjlighet att se vad den 

samlade mängden scheman kommer att generera framåt i tiden.  

Detta examensarbete syftar till att bygga en simulator för att beräkna hur mycket jobb som genereras och visa 

upp detta i ett webbgränssnitt. Simulatorn kommer skrivas i C# och hämta data från bakomliggande databas 

med LINQ to SQL och fokus ligger på att göra simuleringen så effektiv som möjligt med de tekniker som 

används. Webbgränssnittet skrivs i HTML5 och JavaScript och använder sig av färdiga JavaScript bibliotek för 

att visualisera prognosen som skapas av simulatorn. 

En slutpunkt har byggts i RemoteX REST API som tillhandahåller prognoser 6 månader framåt i tiden. Det går 

att ge parametrar till slutpunkten  för att filtrera sin prognos ytterligare. En front-end som är en ny vy inom 

planning modulen har skapats och denna kommunicerar med slutpunkten.  Denna front-end visualiserar 

prognosen i form av en agenda. 

 
  



 

Förord  

Jag vill tacka RemoteX för möjligheten att få göra mitt examensarbete på ett företag där mitt arbete både kan 

ses och uppskattas. Vidare vill jag tacka mina kollegor och handledare på RemoteX för alla tips och synpunkter 

de gett mig. Tack till min examinator Kristian Sandahl för all hjälp och svar på frågor kring hur ett akademiskt 

arbete ska utföras. Till sist vill jag tacka min familj och vänner för allt stöd de gett mig under arbetets gång. 
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1 Inledning  

1.1 Termer och begrepp 
Nedan följer en lista och kort beskrivning av de termer och begrepp som detta dokument tar upp som läsaren 

ska kunna relatera till: 

1.1.1 Tekniker och bibliotek 

 C# - Programmeringsspråk som simulatorn är skriven i 

 LinQ -Language integrated query - ett allmänt query språk för .Net plattformen  

 HTML5 - Hyper Text Markup Language 5 - Det märkspråk som webbsidor till stora delar skrivs i 

 XML – Extensible Markup Language, märkspråk vars syfte är att utväxla data mellan system 

 JavaScript - Programmeringsspråk för webbprogrammering 

 AJAX - Asynchronous JavaScript + XML, en samling tekniker för att bygga webbapplikationer (1) 

 API – Application programming interface, ett gränssnitt för mjukvarukomponenter att 

kommunicera genom 

 REST - Representational State Transfer - en arkitektur för kommunikation mellan maskiner på 

webben 

 Endpoint – Slutpunkt i systemets API där prognoser kan hämtas 

 SVG – Scalable Vector Graphics, XML baserad vektorgrafik-format för bilder  

 GitHub – Webbhotell som använder sig av versionshanteringssystemet Git 

 Front-end – Den del av ett system som användaren ser och interagerar med 

 Back-end – Den del av ett system där basarbetet utförs, denna ska vara osynlig för användaren 

1.1.2 RemoteX Applications 

 Contract - Kund - Innehåller information om kunden såsom adress och kontaktpersoner 

 Unit - Objekt - beskriver fastighet, hiss eller dylikt. Varje objekt kan ha en koppling till en kund 

 Resource - Resurs – En hantverkare eller exempelvis en bil. Läggs på en arbetsorder 

 Trait – Resurskrav – En resurs kan uppfylla en eller flera resurskrav, exempelvis vvs eller elektriker 

 Booking - Bokning - Innehåller ett start och slutdatum med klockslag 

 Workorder – Arbetsorder – Varje arbetsorder kan ha en resurs och en bokning 

 Case - Ärende - Man skapar ärenden för att utföra arbetsorder. Varje ärende kan ha en eller flera 

arbetsorder, samt vara kopplad till en kund och ett objekt 

 Plan – Plan – Innehåller ärendemall, en lista med objekt och en lista med scheman 

 Schedule – Schema – Ett schema beskriver när en arbetsorder ska skapas och när den är bokad. Det är 

utifrån bokningen som simulering körs 

1.2 Bakgrund  
Mitt examensarbete behandlar simulering och visualisering av affärs data. Som en del av detta har jag 

utvecklat ett system som beräknar hur mycket jobb som genereras tillsammans med ett visuellt gränssnitt åt 

företaget RemoteX Technologies AB som är ett mjukvaruföretag i Stockholm. De utvecklar branschlösningar 

för ärendehantering och administration inom och mellan företrädandevis serviceföretag, ex. 

fastighetsförvaltning, VVS och byggbolag. Deras produkt heter RemoteX Applications och består av ett flertal 

webbapplikationer och en windows klient. Webbapplikationerna är byggda för att användas både i telefon/pad 

och i datorns webbläsare. Det huvudsakliga flödet för deras kunder är att ärende skapas i pc klienten av 

kundtjänst. På ärendet läggs en arbetsorder som fördelas till en resurs. Resurs i fält kan med hjälp av sin 

Android eller Iphone telefon/pad se över arbetsordern i en webb applikation och efter utfört arbete 
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rapportera in arbetad tid. När resursen arbetat färdigt synkroniserar de mot server. Därifrån kan slutkund 

faktureras eller fakturan/jobbet skickas vidare till ett annat system, exempelvis Visma eller Agresso. Klienterna 

kommunicerar via ett REST API och information sparas i en bakomliggande databas. 

RemoteX Applications har sedan ett par månader tillbaka en möjlighet att kunna generera jobb utifrån 

fördefinierade scheman, vilket säkerställer att man kan hantera sina åtaganden i form av ronderingar och 

planerade underhåll. Denna modul heter Planning. Deras kunder saknar dock en möjlighet att se vad den 

samlade mängden scheman kommer att generera framåt i tiden.  

1.3 Syfte  
RemoteX vill i första hand att det byggs en simulator som givet ett antal scheman kan ge en prognos på hur 

mycket arbete som kommer ges framåt i tiden och att denna prognos visualiseras. Fokus på projektet var 

simulatorn, som ska generera jobben framåt i tiden med minimal resursanvändning och kort svarstid, i andra 

hand på visualiseringen av prognosen.  Syftet var således att bygga en simulator som är optimerad och göra ett 

gränssnitt för att visa upp prognosen som denna genererar. 

Mitt eget syfte var att få förbättrade programmeringskunskaper i programmeringsmetodik och design, samt 

lära mig sovra material bättre då det är mycket färdiga bibliotek som används. Specifikt för detta arbete blev 

att fördjupa mina kunskaper inom C# och LINQ to SQL men även webbprogrammering med HTML5 och 

JavaScript. 

1.4 Problemformulering 
Systemet kan ta fram en prognos över antalet arbetsorder per dag över ett intervall av upp till och med 6 

månader. Denna prognos skall visas upp i en översikt som tydligt visar visa vem som ska utföra jobbet 

(resursen), vilka resurskrav de har, var jobbet ska utföras (objektet) och för vem jobbet ska utföras (kunden), 

grupperat på datum. 

Det ska finnas möjlighet för användaren att välja tidsintervall samt en eller flera kunder, objekt, resurser och 

kompetenser att hämta prognoser för. Vidare ska användaren kunna filtrera den framtagna prognosen på 

dessa parametrar.  

De problem som avses lösas med det här examensarbetet är att: 

 Utveckla en simulator i C# och LINQ to SQL för att generera jobben framåt i tiden med minimal 

resursanvändning och kort svarstid 

 Utveckla ett webbgränssnitt med HTML5 och JavaScript för att visualisera prognosen 

Delproblem som behöver undersökas: 

 LINQ to SQL optimering för att hämta data ur databasen så effektivt som möjligt 

 C# optimering av kod för att simulationen är så effektiv som möjlig 

 

1.5 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas till att endast beröra teknikerna HTML5, JavaScript, C# och LINQ to SQL. Detta då RemoteX 

produkter använder sig av dessa tekniker och framförallt planning modulen gör det.   

1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad i nio delar inklusive detta stycke. Del 2 är den kravspecifikation jag förhållit mig till 

under arbetets gång. Denna beskriver vad som måste göras och eventuella tillägg till produkten i mån om tid. 
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Del 3 går i mer detalj igenom de tekniker som använts i arbetet. Del 4 beskriver metod för arbetet, den 

utvecklingsmiljö jag nyttjat och arbetsprocessen jag följt. Del 5 går igenom design och implementation av 

systemet och del 6 beskriver testningen som jag genomfört. Del 7 visar upp resultatet av arbetet. Del 8 är en 

avslutande diskussion kring arbetet i helhet, vad som kunde förbättrats, vad som blev bra, och var teorin och 

implementationen går isär.  Sista delen är den slutsats jag dragit om arbetet. 

2 Kravspecifikation  
Nedan följer de krav som är ställda på produkten, tillsammans med bör krav 

2.1 C# applikation 

2.1.1 Funktionella krav 

1. Applikationen skall kunna simulera de genererade jobben 6 månader framåt i tiden med minimal 

resursanvändning och kort svarstid 

2. Applikation skall, givet extra variabler, kunna filtrera på kund, objekt, resurs och schema 

2.1.2 Icke-funktionella krav 

1. Svarstid från applikationen ska idealiskt vara 200ms 

2.1.3 Bör krav 

1. Simulationen skall kunna köras inom ett intervall av upp till 6 månader där användaren fyller i start och 

slut datum för intervallet 

2. Applikation skall givet schablon timmar, visa en prognos med tidsåtgång för att se hur många 

mantimmar man prognostiserar för framtiden, där schablon timmarna sätts efter filtrering på: 

a. Ingen filtrering  

b. Objekt 

c. Ärendetyp 

d. Resurskrav 

3. Applikationen skall ha en funktion för att hämta schablon timmar givet historisk data med viss statistik 

sannolikhet och väntevärde. 

2.2 Webbklient 

2.2.1 Funktionella krav 

1. Användaren skall kunna visualisera data i form av en agenda 

2. Användaren skall kunna visualisera data i kalenderform 

3. Användaren skall kunna visualisera data med gant diagram 

4. Användaren skall kunna fylla i variabler för kund, objekt, resurs och schema för simuleringen att 

filtrera på. 

5. Användaren skall kunna välja visualiseringsform 

2.2.2 Bör krav 

1. Användaren skall kunna välja flera olika visualiseringsformer än de ovan angivna. 
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3 Teknik 

3.1 .NET Framework 
.NET Framework är en körmiljö som hanterar applikationer som använder sig av .NET Framework. Den består 

av körmiljön common language runtime (CLR) som hanterar minne och andra systemresurser samt ett flertal 

olika bibliotek som innehåller funktioner för bland annat läsning och skrivning till filer, databashantering och 

grafik. CLR tillåter användningen av moduler skrivna i andra språk, då allt faller under CLR miljön (2). 

3.2 C# 
C# är ett enkelt och modernt typsäkert objekt-orienterat språk designat för att bygga applikationer för .Net 

Framework med  utvecklingsmiljön Visual Studio.  C# har sina rötter i C och C++  och har utvecklats och 

fortsätter att utvecklas parallellt med .Net Framework. C# har skräpsamling (engelska garbage collection) som 

automatiskt frigör minne som hålls av oanvända objekt och undantagshantering för att skapa ett strukturerat 

angreppssätt till fel hantering. Typsäkerheten i C# gör det omöjligt att läsa från oinitierade variabler, indexera 

fält utöver deras angiva gränser eller att göra okontrollerade typomvandlingar (3).  C# tillåter bland annat 

implicit typning där en variabel kan deklareras som var a = 2. Denna får implicit typen int men måste inte 

explicit uttryckas av utvecklaren, detta blir väldigt praktiskt när man skapar anonyma typer. 

3.3 LINQ to SQL 
LINQ är en .NET komponent som tillhandahåller query-funktionalitet för .NET plattformen (4). Den har SQL 

liknande syntax och kan användas för alla sorters data. LINQ to SQL är LINQs mappning mot SQL databaser, 

den översätter LINQ queries till SQL kod, och svaret returnerar den i de data objekt som man själv definierat. 

Detta innebär att man inte behöver ödsla tid på översättning av data från de rader som finns i databasen till de 

data objekt man skapat i applikationen. (5) 

3.4 HTML5 
HTML5 är den femte revisionen av HTML. HTML5 innehåller nya tekniker för ljud, video och grafik, utöver 

tidigare tekniker för text och bild. Sedan den senaste revisionen, HTML4 (senast reviderad december 1999) har 

webben ändrats drastiskt. Webbapplikationer - programvara man kommer åt genom webbläsare – har blivit 

populärare i och med den ökade hastigheten och tillgängligheten av Internet.  Syftet med HTML5 är att 

åtgärda de brister som finns gentemot webbapplikationer (6). 

3.5 JavaScript 
JavaScript är ett objektorienterat programmeringsspråk för att utföra beräkningar och manipulera existerande 

data objekt inom en miljö. Som ett skript språk används det inom ett befintligt system och kan inte användas 

ensamt (7). Dess vanligaste användning är i webbprogrammering, där man skriver funktioner för att ändra 

innehållet i sidan efter användarinmatning. Det går även att använda JavaScript till programmering utanför 

webben, exempelvis har Adobe lagt till möjlighet för att manipulera PDF filer med hjälp av JavaScript kod (8). I 

detta projekt används det för webbprogrammering och då används de JavaScript bibliotek som beskrivs 

nedan. 

3.5.1 d3.js 

D3.js är ett bibliotek för att manipulera HTML dokument baserat på data. Den använder sig av HTML, SVG och 

CSS för att kunna rita grafer och tabeller. D3 är väldigt snabbt, stöder stora data och dynamiskt beteende för 

interaktion och animation (9,10). 
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3.5.2 crossfilter.js 

Crossfilter.js är designat för att utforska stora mängder data i en webbläsare. Det skrevs för att driva analyser 

för Square Register, ett företag som säljer mjukvara för bland annat mobila betalningar. Den arbetar med 

inkrementella filtreringar för att göra sökning så snabb som möjlig genom att arbeta med färre och färre data 

(11). 

3.5.3 dc.js 

dc.js använder sig av crossfilter.js för filtrering och använder sig av d3.js för att rendera grafer i css med hjälp 

av SVG grafik. Detta bibliotek är alltså en förlängning och förenkling av ovanstående två bibliotek (12). 

3.5.4 knockout.js 

Ett bibliotek som bygger på Model-View-ViewModel designmönstret för att förenkla skapandet av responsiva 

användargränssnitt i webben. Genom att använda sig av dependency tracking och declarative bindings kan 

gränssnittet bindas mot objekt och förändringar i objekten uppdateras direkt i gränssnittet utan någon extra 

kod (13). 

3.5.5 rmx.js 

Rmx.js är en utav RemoteX interna JavaScript bibliotek. Den innehåller bland annat funktioner för 

användarautentisering, loggning och hämtning av data. I detta projekt används den endast för hämtning av 

data med in parametrar. Rmx.js använder sig av AJAX för att skicka och hämta data, som paketeras i JSON 

format. 

3.6 GitHub 
RemoteX använder sig av GitHub, vilket är ett webbhotell för mjukvaruutvecklingsprojekt. GitHub använder sig 

av versionhanteringssystemet Git. Det fungerar så att man skapar ett källkodsförvar (engelska repository) där 

man förvarar sin källkod. När man gör en ändring i sitt lokala källkodsförvar gör man först en commit, vilket är 

en ögonblicksbild av hur källkodsförvaret ser ut just då. När man har gjort en commit gör man sedan en push 

för att ladda upp denna senaste version till GitHub. För att hämta ner den senaste versionen av sitt 

källkodsförvar kan man göra en pull. Vidare kan man sedan göra en fork på ett källkodsförvar, vilket innebär 

att man får ett eget källkodsförvar med den källkod som fanns i det källkodsförvar man gjorde en fork på. Man 

kan sedan göra en pull request, vilket innebär att ägaren till original källkodsförvar får en begäran om att 

hämta in de ändringar man själv har gjort. Ifall de vill ha dessa ändringar gör de en pull på den fork man har 

arbetat med (14). 

3.7 Nginx 
Nginx är en gratis open-source HTTP server som är lätt att konfigurera och har bra prestanda. Den är en utav 

ett fåtal servrar som hanterar mer än 10 000 simultana klienter (15). Nginx tillåter bland annat omdirigering 

via proxy, vilket använts i det här projektet då systemet körts lokalt på datorn. Adressen för webben har 

angivits som en lokal mapp i datorn, och adressen för API har omdirigerats till den port på datorn är satt för 

projektet i Visual Studio.  
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4 Metod 
Under arbetets gång har jag främst suttit på RemoteX kontor i Stockholm. Det innebar att jag alltid haft 

handledare, utvecklingsstöd och stöd gällande mål och kriterier för systemets affärsvärde nära till hands.  I 

detta stycke kommer utvecklingsmiljön först att beskrivas, som följs av arbetsprocessen där planeringen och 

den iterativa process som använts beskrivas.  

4.1 Utvecklingsmiljö 
Eftersom systemet består av två olika delar har utvecklingsmiljön varit uppdelad mellan C# programmering i 

Visual Studio och HTML5 och JavaScript som programmerats dels i WebStorm, dels i NotePad++.  

4.1.1 Visual Studio 

Visual studio är en integrerad utvecklingsmiljö för utveckling av applikationer för windows desktop, windows 

phone och webbapplikationer. Den stöder utveckling för .NET plattformen i bland annat Visual basic, C# och 

C++.  

4.1.2 Webbprogrammering 

Sen tidigare har jag använt mig av NotePad++ för programmering av bland annat C++. NotePad++ är en enkel 

källkodsredigerare som är gratis. Den har stöd för olika programmeringsspråk och det finns ett flertal 

egenutvecklade plugins till den för stöd av ytterligare språk och redigeringsmöjligheter. Jag fick tips om 

WebStorm från en kollega på RemoteX och använde den under en månads försöksperiod. WebStorm 

påminner mer om en klassisk utvecklingsmiljö, den ger exempelvis förslag på funktions- och variabelnamn 

vilket NotePad++ inte gör. När försöksperioden var slut bestämde jag mig att fortsätta med NotePad++. Detta 

tvingade mig att veta vilka funktioner jag skulle använda när jag skrev kod. Eftersom jag endast arbetade med 

ett begränsat antal funktioner utöver de jag själv skapat ansåg jag det bättre att veta exakt vilka funktioner jag 

ville använda än att gissa mig till de ur en lista på förslag.  

4.1.3 Versionshantering 

Då RemoteX använder sig av versionshantering i GitHub använder jag mig också av detta. Jag gjorde en fork på 

de moduler som var aktuella för mitt examensarbete. Då kunde jag jobba i min egna fork, göra commit och 

push och hade därmed versionshantering för det jag själv arbetade med. När arbetet sedan var klart gjorde jag 

en pull request till RemoteX som då har möjlighet att se de ändringar jag gjort och när de blivit godkända göra 

en pull på min fork för att få igenom ändringarna i den slutgiltiga produkten. 

4.2 Arbetsprocess  
Det första steget i arbetet var att skriva en planeringsrapport. Här fick jag en första inblick i den tid jag hade att 

förfoga över och det första som uppdagades var hur uppdelad tiden skulle bli då både april och maj har väldigt 

många röda veckodagar 2014. Jag fick därför vara extra noga med min planering och se till att jag tog igen 

dessa röda dagar med extra arbete på helger då det krävdes.  

Arbetet delades upp veckovis där varje vecka hade aktiviteter och milstolpar. När den initiala 

planeringsrapporten var färdig fanns det tydliga aktiviteter och milstolpar att följa för nästkommande vecka. 

Efter varje vecka så gick jag igenom planeringsrapporten för att se vad som behövde ändras; vilka mål som 

hade uppnåtts och vilka som kvarstod eller behövde ändras. Oftast var de närmaste två veckorna mer 

detaljerade och längre fram i tiden mer generella. Allteftersom arbetet led mot sitt slut blev 

planeringsrapporten mer och mer detaljerad.  

Varje vecka hade jag kontakt med min examinator Kristian på IDA via mail eller skype. Samtliga dokument för 

arbetet lades upp i google docs och delades både med Kristian och min handledare Morten, detta innebar att 

jag kunde få synpunkter från två olika håll, vilket gav mig bra perspektiv på dokumentens text för olika läsare. 



7 
 

Arbetet inleddes med att konfigurera min arbetsmiljö och bli insatt i planning modulen. Det innebar att jag satt 

och gick igenom simulationen i planningen och sedan kikade på hur webbapplikationen var uppbyggd. 

Webbapplikationen använder sig av knockout.js så jag gick igenom handledningen som fanns på knockouts 

hemsida. Senare satte jag mig ner med min handledare och fick en beskrivning av hur planning modulen var 

uppbyggd med hjälp av knockout. Detta innebar förstås att den vy jag skapade i planning modulen skulle vara 

en del av den större vy-modell som planningen är. Av en utvecklare på RemoteX fick jag tips om dc.js för att 

visualisera prognosen. Hen hade sen tidigare använt dc.js för att visualisera data i en annan modul. Eftersom 

RemoteX arbetar med C#, Linq2Sql och knockout avgränsade jag mig till att använda mig av dessa tekniker. 

Detta så att jag lättast kunde få stöd vid arbete samt förenkla för RemoteX att bygga vidare på det jag 

utvecklat. 

Jag letade sedan litteratur kring c#, linq to sql, simulering och visualisering. Vetenskaplig litteratur letade jag 

via Linköping universitets bibliotek med främst visualisering och simulering som sökord. D3.js, vilket är en av 

JavaScript biblioteken som dc.js använder sig av, kommer ifrån ett forskningsprojekt på Stanford University. 

Via den artikeln hittade jag ett flertal artiklar kring visualiseringar.  

Efter att ha skrivit design- och kravspecifikation skapade jag en tidig prototyp till systemet med avsikt att göra 

webbklienten så färdig som möjligt då jag ansåg att det tunga jobbet skulle vara simuleringen. Jag skapade en 

enkel variant på slutpunkten så denna levererade data och kunde ta emot parametrar för filtrering. Därefter 

arbetade jag med dc.js för att skapa en visualisering av data. Denna prototyp kunde jag demonstrera till 

företaget och få praktisk återkoppling på vad jag åstadkommit så långt. 

I samband med att design och krav specifikationen blev färdiga så påbörjades även arbetet med rapporten. 

Först som en mall där de olika rubrikerna var med som stubbar. Jag började fylla i styckena först i punktform 

med tankar kring vad som ska tas upp i varje stycke och vad som förväntas. Allteftersom arbetet fortled kunde 

de fyllas på.  

Efter arbetet med webbklienten satte jag mig ner med simuleringen. Jag gick igenom funktionerna för 

beräkning av datum för varje periodtyp och började därefter skriva enhetstest för att testa funktionaliteten. 

Dessa test byggde på testen som fanns för planning modulen. Testen säkerställer att inget oväntat händer i 

simuleringen samt att datumen är korrekta.  

 

 

 

 

  



8 
 

5 Design och implementation 
Systemet består av  två delar, en front-end (Webbklienten) som består av en HTML5 sida som använder sig av 

JavaScript, samt en back-end som är skriven i C# (Forecast modulen) som kommunicerar med en SQL databas.  

 

Figur 1 - Översiktsbild av systemet: Webbklienten pratar med Forecast Modulen. Denna börjar med att hämta 

relevant data från databasen för att sedan göra en prognos. Denna prognos skickas sedan tillbaka till 

webbklienten där den visualiseras 

I sektion 2 – Kravspecifikation - specificeras de mål som systemet ska uppfylla. När de krav som är ställda 

uppfylls kan systemet byggas ut med fler visualiseringar, filtrering på ytterligare data och prognoser på 

tidsåtgång givet schablon timmar. Dessa schablon timmar kan även beräknas utifrån historiskt data, vilket är 

ytterligare en funktion som kan läggas till. 

Utöver kraven på systemet ska koden vara förvaltningsbar, vilket innebär att den går att använda sig av igen. 

För detta behöver koden vara lättläst med vettiga variabel- och funktionsnamn, samt vara uppdelad i 

funktioner för att ytterligare förenkla läsningen av kod. 

De respektive delarna i systemet behandlas i mer detalj i stycke 4.3.2 Forecast Modul och 4.3.3 Webbklient. 

Först redovisas hur ett schema ser ut och vad det är för data som Forecast använder sig av när den tar fram en 

prognos.  

5.1 Schedule 
Varje plan kan ha en eller flera scheman. Ett schema beskriver när en arbetsorder ska skapas och under vilken 

tid denna är bokad. Forecast använder sig av bokningens start som startdatum och dess slut som slutdatum: 

Det är dessa datum som Forecast tar fram. Forecast beräknar datum från schemats start fram till dess slut, 

eller max 6 månader framåt i tiden, där ett schema kan ha följande slut villkor: 

 Aldrig 

 Efter X antal gånger 

 Efter ett särskilt datum 
 
Det data som Schedule innehåller för att utföra simuleringen: 

 PeriodType anger vilket intervall det är för schemat; Day, Week, Month eller Year 

 Period  anger hur ofta periodtypens intervall upprepas. En Period på 2 med PeriodType Day anger 

varannan dag 

 TimesDone anger hur många gånger schemat har körts 

 MaxTimesDone anger hur många gånger schemat ska köras, denna kan vara tom 

 StartDate anger datumet från vilket detta schema börjar gälla 

 EndTime anger sista datumet som schemat gäller, denna kan vara tom 

 DaysBefore anger hur många dagar innan bokningen som schemat ska skapa arbetsorder 
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 DaysInWeek anger vilka veckodagar ett schema med PeriodType Week gäller för. Denna är i 

formatet ”0000001” där första siffran är första dagen i veckan och en etta betyder att schema ska 

skapa arbetsorder med bokning på den dagen. Exemplet ovan anger att schemat ska skapa 

arbetsorder med bokning på söndagar. Det går bra att skapa flera arbetsorder per vecka, 

exempelvis måndag, onsdag och torsdag 

 DaysInMonth anger vilken dag i månaden som schemat ska skapa arbetsorder med bokning. 

Denna är på formatet ”001” där varje siffra motsvarar en dag och en etta anger att schemat ska 

skapa arbetsorder med bokning den dagen 

 Months anger vilka månader ett års schema ska skapa arbetsorder med bokning på. Denna är i 

formatet ”100100100100” där varje siffra motsvarar en månad i ordningen jan-dec.  En etta anger 

att schemat ska skapa arbetsorder med bokning den månaden 

 BookingOffset anger hur många minuter ifrån 00.00 som arbetsordern är bokad. Så en booking 

offset på 420 blir 420/60 => 07.00 

 BookingLength anger hur lång en bokning är i minuter 

 

Figur 2 - Schemavyn i planning modulen: Här kan man fylla i arbetsorderdetaljer samt bokningen. Dagar innan 

bestämmer hur många dagar innan bokningen som arbetsordern skapas. Bokning, Upprepa och Slutar är den 

information som simuleringen använder sig av. Ovanstående exempel skapar arbetsorder den 30 i månaden, 

januari, april, maj och december med bokning 07.00-07.30 varje år och slutar gälla 2018-12-31 

5.2 Forecast Modul 
Forecast modulen består av tre klasser; ForecastSearchController, Forecast och ForecastDTO. 

ForecastSearchController tar hand om förfrågningarna som kommer till API slutpunkten och pratar med 

databasen. Forecast utför prognosen och ForecastDTO är ett enkelt data objekt, som inte tillhandahåller några 

funktioner.  
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Figur 3 – Forecast modulen: ForecastSearchController börjar med att hämta relevant data från databasen via 

Linq2SQL. Sedan anropar den Forecast för att göra en prognos. Därefter paketerar controllern prognosen som 

Forecast levererar som ett ForecastDTO objekt, varpå det skickas tillbaka till webbklienten som visualiserar 

prognosen. 

5.2.1 ForecastSearchController 

ForecastSearchController binder ihop Forecast modulen. Den behandlar förfrågan från webbklienten och 

hämtar relevant data ur databasen, anropar Forecast för att ta fram en prognos och paketerar prognosen som 

en lista av ForecastDTO objekt, vilka returneras till webbklienten. ForecastSearchController läser endast från 

databasen och tar endast emot förfrågningar från webben, den skriver aldrig till databasen.  

5.2.2 Forecast 

Simuleringsklassen Forecast gör en prognos för varje schema den tar emot. Klassdiagrammet nedan redovisar 

de väsentliga funktionerna för denna klass.  

 

Nedan följer en beskrivning av funktionerna för datum beräkning för periodtyperna vecka, månad och år. 

Datumberäkningen för day anses för trivial att visa upp här. 

BookingsByWeek: 
// schedule - current schedule 

// dateList - List to save forecast dates 

// curDate - CurDate is what we will iterate upon 

// timesDone - Keep track of timesDone 

// period - how often schedule is to run 

// daysInWeek - days this schedule will run 

// weekDate - this is the date that will be added to DateList 

while (curDate <= endDate && timesDone < schedule.MaxTimesDone) 

Figur 4 – Forecast: Simulate anropas av 

ForecastSearchController. Forecast anropar 

därefter BookingsByPeriodType där PeriodType 

är den periodtyp som schemat har (day, week, 

month eller year).   

DateWithMaxDay returnerar ett datum med 

max antal dagar i månaden. Denna används då 

ett schema är satt att gå dag 29 - 31 i 

månaden. 
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{ 

    for (int i = 0; i < schedule.DaysInWeek.Length; ++i) 

    { 

        if (timesDone >= schedule.MaxTimesDone) 

            break; 

 

        if (!schedule.DaysInWeek[i].Equals('1')) 

            continue; 

                     

        weekDate = curDate.AddDays(i); 

        if (weekDate < startDate || weekDate < schedule.StartDate) 

            continue; 

 

        if (weekDate > endDate) 

            break; 

                     

        dateList.Add(weekDate); 

        weekDate = curDate; 

        timesDone++; 

    } 

    curDate = curDate.AddDays(7 * period); 

} 

return dateList; 
 

Periodtyp månad: 
// schedule - current schedule 

// dateList - List to save forecast dates 

// curDate - CurDate is what we will iterate upon 

// timesDone - Keep track of timesDone 

// period - how often schedule is to run 

// dayInMonth - day this schedule will run 

// monthDate - this is the date that will be added to DateList 

while (curDate <= endDate && timesDone < schedule.MaxTimesDone) 

{ 

    monthDate = DateWithMaxDay(curDate.Year, curDate.Month, dayInMonth); 

    if (monthDate < startDate || monthDate < schedule.StartDate) 

    { 

        curDate = curDate.AddMonths(schedule.Period); 

        continue; 

    } 

    if(monthDate > endDate) 

        break; 

 

    dateList.Add(monthDate); 

    curDate += period; 

    timesDone++; 

} 

return dateList; 
 

Periodtyp år: 
// schedule - current schedule 

// dateList - List to save forecast dates 

// curDate - CurDate is what we will iterate upon 

// timesDone - Keep track of TimesDone 

// period - how often schedule is to run 

// months - which months to run this schedule 

// dayInMonth - day this schedule will run 

// yearDate - this is the date that will be added to DateList 

while (curDate <= endDate && timesDone < schedule.MaxTimesDone) 

{ 



12 
 

         

    for (int i = 0; i < months.Length; ++i) 

    { 

        if (timesDone >= schedule.MaxTimesDone) 

            break; 

 

        if (!schedule.Months.ElementAt(i).Equals('1')) 

            continue; 

 

        yearDate = DateWithMaxDay(curDate.Year, i+1, dayInMonth); 

        if (yearDate < startDate || yearDate < schedule.StartDate)  

            continue; 

 

        if (yearDate > endDate)  

            break; 

 

        dateList.Add(yearDate); 

        yearDate = curDate; 

        timesDone++; 

    }                

curDate += period; 

} 

return dateList; 

 

 

5.2.3 ForecastDTO 

ForecastDTO är endast ett dataobjekt och innehåller inga funktioner. Det är en lista med dessa objekt som 

skickas tillbaks till webbklienten. Den innehåller följande data: 

 Plan – Länk till planen för denna prognos 

 Schema – Länk till schemat för denna prognos 

 Unit – Länk till objektet för denna prognos, eller tom 

 Contract – Länk till kunden för denna prognos, eller tom 

 Traits – Lista med länkar till resurskrav för denna prognos, eller tom 

 Resource – Länk till resursen för denna prognos, eller tom 

 StartDate – Startdatum för prognosen 

 EndDate – Slutdatum för prognosen 

 

5.3 Webbklient 
Webbklienten är byggd med HTML5 och JavaScript. Den består av två filer; ett JavaScript, samt ett html 

dokument, vilket är den vy som användaren arbetar i. Javascriptet tar hand om all interaktion med 

användaren, visualiserar prognosen och kommunicerar med forecast modulen med hjälp av de tillhörande 

JavaScript biblioteken. Det finns två varianter på webbklienten; den ena laddar en prognos för en plan direkt 

och visualiserar denna, den andra tillåter användaren att filtrera med de parametrar angivna i 

kravspecifikation välja ett datum intervall. Därefter anropas forecast modulen och visualisering sker. Dessa två 

varianter är uppdelade i fyra filer. Planforecast.html och planforecast.js för att ladda en prognos direkt, samt 

forecast.html och forecast.js. Översiktsbilden nedan är densamma för båda varianter. 
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Figur 5 – Webbklienten: Webbklienten består av forecast.html och forecast.js. forecast.html är den vy som 

användaren ser. Denna kommunicerar med forecast.js, som hanterar all interaktion med användaren. Den 

nyttar knockout.js för att reagera på ändringar och uppdatera hemsidan efter dessa, Dc.js för att visualisera 

prognosen, och rmx.js för att kommunicera med forecast modulen 

Javascriptet utnyttjar funktionalitet som finns i de olika JavaScript biblioteken. När man klickar på fliken 

prognos i planning modulen laddas planforecast.html och planforecast.js. planforecast.js gör då följande: 

1. Ett anrop till forecast modulen med förfrågan om prognos för nuvarande plan 

2. När prognosen är hämtad anropas simulerings funktionen: 

a. Skapa en crossfilter dimension för gruppering och filtrering av data 

b. Gruppera data 

c. Skapa grafer och konfigurera dessa 

d. Rita ut graferna på skärmen 

Om man istället klickar på översikt i banderollen för planning appen så blir flödet följande: 

1. Forecast.html och forecast.js laddas 

2. Användaren väljer filtrerings alternativ, datum intervall och klickar på simulera 

3. Forecast.js anropar forecast modulen med de inmatade parametrarna 

4. När prognosen är hämtad anropas simulerings funktionen: 

a. Skapa en crossfilter dimension för gruppering och filtrering av data 

b. Gruppera data 

c. Skapa grafer och konfigurera dessa 

d. Rita ut graferna på skärmen 

När prognosen har laddats och illustrerats är det den inbyggda funktionaliteten i dc.js som kan användas för 

att filtrera data. I övrigt så är webbklienten statisk. 
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6 Testning 
Systemet har testats på tre punkter: Prognosens riktighet, prestanda (i form av respons tid från slutpunkt) 

samt användbarhet i webbapplikationen. För att testa prognos och utföra stress tester användes enhetstester i 

Visual Studio och för test av webbapplikationen är det övergripande funktionalitet och användares synpunkter 

som har använts för att verifiera användbarhet.  

6.1 Enhetstester i Visual Studio 
I Visual Studio återfinns verktyg för enhetstest, där en enhet är ett stycke källkod. Vid enhetstestning 

analyserar man funktionaliteten av sitt program för att upptäcka beteenden som går att testa (16). 

Designmönstret för ett test följer tre steg: 

 Arrange – Förbered för test 

 Act – Kör testmetoder 

 Assert – Verifiera att resultatet är det väntade 

Ett enkelt exempel kan vara ett test som bekräftar att en funktion som adderar två heltal returnerar ett heltal 

som svar. Mot samma funktion kan man testa korrektheten i svaret genom att jämföra svaret från funktionen 

mot det riktiga. Det går att skapa flera testfall för varje test. I nedanstående exempel skulle man kunna ha flera 

olika värden för parametrarna a och b och verifiera för varje fall att resultatet är riktigt. 

Function addition (int a, int b) Return a+b; 

//Arrange 

Int a = 2; 

Int b = 3; 

Int assumedResult = 5; 

//Act 

Int result = addition(a,b); 

//Assert 

Assert.AreEqual(assumedResult, result); 

 

6.1.1 Prognostester 

Prognostester ska säkerställa att de datum som systemet tar fram överensstämmer med de arbetsorder och 

bokningar som planning modulen skapar. För att säkerställa detta har test skrivits som motsvarar de test för 

scheman som finns för planning modulen. Vidare har test skrivit för de fall som identifierats som edge cases, 

där något oväntat kan uppstå. Följande är de edge cases som upptäckts: 

 Ett schema kan vara schemalagt den 31:a i varje månad, och för de flesta månader finns inte 31 dagar 

o Motsvarande för dag 29 och 30 (februari) 

 En bokning kan vara över flera dagar och kan då överlappa med nästa bokning som samma schema 

skapar. 

o Schemat går varje dag, men bokningen går över en period som är längre än 24h 

 För ett schema med periodtyp vecka kan ett datum infalla innan start datum 

Utöver dessa test finns det ett test för varje periodtyp (dag, vecka, månad, år) som gör en kontroll att de 

datum som skapas är korrekta.  

Planning modulen har tre sorters test som berör samma data som Forecast. Nedan följer en kort beskrivning 

av varje sorts test och hur de har återskapas i forecast modulen. 

Planning innehåller ett test för varje periodtyp som bekräftar att antalet bokningar är korrekt, där varje test 

har ett flertal testfall. I forecast modulen skapades motsvarande test för varje periodtyp med ett flertal testfall 
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för varje test. Skillnaden är att forecast tar fram datum inom ett intervall medan planningen använder sig av 

LastDate - det datum som schemat senast skapade en arbetsorder -  samt DaysBefore – hur många dagar 

innan arbetsordern är bokad som den ska skapas. Intervallet för de två blir då lite annorlunda och testfallen 

fick anpassas efter detta. Vad som testas är dock detsamma: antalet datum som tagits fram. 

De andra två testen i planning modulen är test som bekräftar att de datum och den månad som hämtas är 

riktiga för scheman med periodtypen år. Dessa test återspeglas av de test som skrivits för att bekräfta riktighet 

på datumen i forecast för varje periodtyp. Datum testen har följande struktur: 

 Arrange 

o Skapa ett schema att simulera över 

o Sätt intervall för schemat att köra på 

o Skapa de datum som förväntas från funktionen och lägg de i en lista 

 Act 

o Kör simuleringen på schemat 

 Assert 

o Jämför den returnerade listan med den förväntade 

För edge cases skapades test som följde samma mönster som ovan. Skillnaden är att scheman och intervall har 

konfigurerats för att skapa en edge case situation.  

6. 2 Prestanda test 
Efter diskussion med handledare ponerade vi att en rimlig begäran mot end-pointen i värsta fall skulle göra en 

begäran mot fyra scheman som går varje dag, utöver övriga scheman. Fyra scheman som går varje dag i en sex 

månaders intervall => 4*30*6  blir cirka 720 datum som ska tas fram. Varje schema kan dessutom ha flera olika 

objekt. Ponera att varje schema har tre objekt så kommer varje datum från schemat generera tre ForecastDTO 

objekt mängden data blir då 720 * 3 = 2160.  

Alltså ska det returneras en lista med 2160 ForecastDTO objekt i värsta fall. En ideal responstid är 200ms då 

användaren efter detta upplever att hen måste vänta för laddningen att bli klar. Responstiden mättes på två 

ställen. Datum verktygen i Visual Studio användes för att markera när förfrågan kom in till slutpunkten och när 

slutpunkten skickade tillbaks svar, samt i google chromes inbyggda funktion ”inspect element” där man kan se 

responstid från en webbsida fördelad på 4 variabler: 

 Blocking – Hur lång tid begäran måste vänta på annat på sidan för att köras 

 Sending – Hur lång tid det tog att skicka begäran 

 Waiting – Hur lång tid innan det kom ett svar 

 Receiving – Hur lång tid det tog att hämta svaret 

I och med testning blev det en del optimeringar som gjordes, dessa bestod av ändringar i Linq to SQL och i 

simulerings funktionen.   

6.2.1 Linq optimering 

Till en början var Linq förfrågan uppdelad i 2 delar, en som innehöll relevant data för planen och en med 

relevant data för schemat. När simulering körts sattes datum, plan- och schemadata ihop som ForecastDTO 

objekt. Denna linq förfrågan var först skriven direkt i ForecastSearchController. Detta innebar att varje gång 

slutpunkten anropades var den tvungen att göras om till SQL för att ställa förfrågan mot databasen. När jag 

sökte efter Linq2SQL optimering hittade jag en del olika länkar. I (17) föreslogs det att förkompilera 

förfrågningar. Detta innebar att Linq förfrågningar inte behövde konverteras till SQL, vilket förbättrade 
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prestandan. Vidare provade jag att skriva om de 2 förfrågningar som en enda förfrågan, vilket ytterligare 

förbättrade prestandan något. Tabellerna nedan visar snittet i sekunder för en första förfrågan mot slutpunkt 

(när denna först startats) och efterföljande körningar. Testerna kördes 10 gånger för respektive linq förfrågan, 

där efterföljande körningar har gjorts 4 gånger för varje test. 

Nedan följer en tabell med förändringar i hastighet mot slutpunkten för de tre olika Linq optimeringar som 

gjordes. 

Typ av förfrågan, antal Första körning(s) Efterföljande körningar(s) 

Ej förkompilerade, 2 0,747542750 0,284349583 

förkompilerade, 2 0,996057000 0,240239756 

förkompilerade, 1 0,696039833 0,238207009 

Tabell 1 - Linq förfrågningar mätta i slutpunkten 

Typ av förfrågan, antal Första körning(s) Efterföljande körningar(s) 

Ej förkompilerade, 2 3,5915 1,918750000 

förkompilerade, 2 3,8410 1,856166667 

förkompilerade, 1 3,6040 1,893000000 

Tabell 2 - Linq förfrågningar mätta i chrome 

6.2.2 Optimering av simuleringsfunktion 

När Linq förfrågan förbättrats kollade jag på simuleringsfunktionen i sig. Efter att ha sökt efter förslag på 

optimeringar för c# och hittat väldigt lite information testade jag att göra om simuleringsfunktionen så den tog 

emot en lista med scheman och returnerade en lista med ForecastDTO objekt efter förslag från handledaren. 

Detta istället för att göra simulering på ett schema och returnera datum. Det visade sig att det var effektivare 

för simuleringen att returnera en lista med datum. Tabellen nedan visar snittet i sekunder för en första 

förfrågan mot slutpunkt (när denna först startats) och efterföljande körningar. Testerna kördes 10 gånger för 

respektive simulerings funktion, där efterföljande körningar har gjorts 4 gånger för varje test. 

Körning Slutpunkt(s) Chrome(s) Slutpunkt(s) Chrome(s) 

Första 1,258071933 4,115333333 0,69604 3,604000 

Efterföljande 0,807823856 2,255382386 0,24025 1,732425 

Tabell 3 - Optimering av simuleringsfunktion: Andra och tredje kolumnerna är svarstid när simulering gjordes 

över en lista av scheman. Fjärde och femte kolumnerna är svarstid då simulering gjordes på ett schema i taget 

6.3 Webbklient 
Webbklienten har testats manuellt och framförallt anpassats efter återkoppling från kollegor på RemoteX, 

vilket tas upp i diskussionen. Gällande det visuella handlade det främst om att se till att text och bilder såg bra 

ut. Eftersom det är ganska begränsad funktionalitet gick det snabbt att testa att alla knappar och liknande 

fungerade.  
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7 Resultat 
En slutpunkt har byggts i RemoteX REST API som tillhandahåller prognoser 6 månader framåt i tiden. Det går 

att ge parametrar till slutpunkten  för att filtrera sin prognos ytterligare. En front-end som är en ny vy inom 

planning modulen har skapats och denna kommunicerar med slutpunkten.  Vyn tillåter användaren att filtrera 

prognoserna  på de parametrar som kravspecifikation begär. En addition som inte fanns med i original 

designen är fliken prognos i plan vyn. Denna hämtar en prognos för den plan man arbetar med, 6 månader 

framåt i tiden. Ett intuitivt sätt att se över en plan utan att behöva söka efter den när man ska göra en 

prognos.  

Den prognos som tas fram är visualiserad som en agenda vy grupperad på datum där det för varje datum finns 

följande information: 

 Schema - Denna är en länk med schemats namn som laddar schemats detaljer 

 Bokning – Tid för bokning: 09:00 – 09:30 

 Objekt – Om något finns 

 Kund – Om något finns 

 Resurskrav – Om något finns 

 Resurs – Om något finns 

Vidare finns det pajdiagram för objekt, kund och resurs, där varje paj bit kan klickas på för att filtrera agendan 

ytterligare. Likaså finns det ett stapeldiagram med datum (det vill säga schemalagda arbetsorder) per dag. Den 

har som sin x-axel datum, och det går att klicka i diagrammet för att välja ett spann av datum och filtrera 

agendan på datum. Dessa filter agerar direkt på data som hämtats och är väldigt responsiva. 

Kvar att uppnå för att systemet ska uppfylla kravspecifikation är en prestandaförbättring av slutpunkten. Viss 

prestandaförbättring har uppnåtts med förkompilerade Linq förfrågningar men ytterligare optimering kan 

göras på Linq och C# koden i allmänhet.  Vidare finns det i dagsläget endast en agenda vy och ingen kalender 

eller gant schema.  

7.1 Användarscenario  
För en användare finns det två alternativ att se över prognosen. När de arbetar med en plan kan de klicka på 

den nya fliken prognos där en prognos hämtas 6 månader framåt i tiden för den plan de arbetar med. Det finns 

även en ny länk i banderollen för planning appen som heter översikt. Här kan användare välja ett datum 

intervall, objekt, kund, resurs och resurskrav innan de klickar på knappen hämta översikt. Då hämtas en 

prognos filtrerad på de värden som användaren fyllt och det intervall som valts. Här kan även historik bakåt i 

tiden hämtas. 

Nedan följer två bilder utav webbklienten. Den första är visualiseringen av prognosen och den andra de 

alternativ man har då man filtrerar prognoser på objekt, kund, resurs och resurskrav samt inom ett intervall. 
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Figur 6 - Visualiseringen av prognosen: Filtrering har gjorts på datum, mellan 1/7 och 1/9. Vidare har objektet 

Alvik valts och resurserna Conny och Anders. Den här filtreringen visar 127 av de totalt 2457 schemalagda 

arbetsorderna. Tabellen är grupperad på datum och för varje datum ser vi schemat som bokningen tillhör 

(denna är en länk som går att klicka på för att komma till schemat), tiden för bokningen, objekt som schemat 

gäller för, vilken kund som hör till objektet, samt resurskrav och resurs som är satt på schemat. Både objekt, 

kund, resurskrav och resurs kan vara tomma. I det här fallet ser vi att ingen av dessa två scheman har ett 

resurskrav 
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Figur 7 – Filtrering på prognoser: De filtreringsalternativ som finns tillgängliga för användaren. Visualiseringen 

är densamma för bägge vyer 
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8 Avslutande diskussion  

8.1 Metod 
Planeringsrapporten innebar att jag hade en veckoplan att följa varpå det följde naturligt att arbeta efter de 

mål som ställts för varje vecka. Likaså att för varje vecka gå igenom planeringsrapporten och revidera de mål 

och aktiviteter som satts. Problemet med min planering var att jag inte hade tillräckligt med tid för test och 

optimering, vilket blev lidande. Oftast var min planering något optimistisk och jag hade då inte något alternativ 

att falla tillbaka på.  

På grund av de test jag skrivit och de krav RemoteX har ställt på testningen anser jag i efterhand att jag borde 

arbetat mer med testdriven utveckling. Jag kunde skrivit test för simuleringen först och därefter skrivit 

simuleringen för att uppfylla testkraven. Jag tror detta skulle fungerat som ett bra komplement till de krav- och 

designdokument som togs fram.  

RemoteX skriver alltid enhets test för det som utvecklas i C#. Min handledare ville veta hur jag säkerställde att 

planningen och forecast modulen tar fram samma datum. Funktionen för prognosen tar emot ett datum 

intervall i form av ett start- och ett slutdatum samt ett schema. Den returnerar en lista med datum. Utifrån 

detta visste jag att test behövde skrivas som kontrollerar att datum blir riktiga. Utöver detta behövde special 

fall testas (edge cases, beskrivna i 6.1.1 Prognos tester), samt test som utgick ifrån de test som planning 

modulen har. Testdesignen följde de mönster som fanns för testen i planning modulen (Arrange, Act, Assert).  

8.2 Litteratur 
De flesta av mina referenser är från webbsidor då utvecklingen går fort och publicerat material snabbt blir 

förlegat. Under implementationen av systemet använde jag mig mycket av www.google.com för att söka rätt 

på enskilda frågor kring syntax. MSDN (Microsoft Developer Network) har varit ovärderlig för C# frågor och api 

dokumentationen för dc.js för webb applikationen. För Linq optimering hittade jag främst bloggar och 

personliga hemsidor där folk skrivit tips. Internetkällor har svagheten att de inte är lika pålitliga som 

vetenskapliga artiklar och all information från forum och bloggar fick därför kontrolleras. Som riktmärke kring 

dessa kunde resultat utifrån lösningar som föreslogs användas. För Linq optimeringen föreslogs det 

förkompilerade queries, vilket gjorde en enorm skillnad. 

8.3 Design 
Jag fick ett förslag på exjobb från RemoteX där det fanns 4 punkter på vad de ville ha ut ur systemet. Utifrån 

dessa skapade jag krav dokumentet där de första två punkterna - simuleringen och visualiseringen - sattes som 

krav. De resterande två punkterna blev bör krav. 

Första veckan jag arbetade med systemet tänkte jag att det endast skulle vara en webbklient, där data 

hämtades från flera olika källor och sattes ihop och räknades på. När jag diskuterade med min handledare var 

det ett krav att beräkningen skulle göras på server-sidan. I (18) kategoriserar författarna olika webbaserade 

simuleringar. Min lösning anses vara en hybrid, där simulering sker på servern och visualisering i webben.  I 

efterhand uppskattar jag att det skulle vara mycket svårare att nå mål på prestanda ifall allt skulle göras i 

webben, då kombinationen av att hämta data från flera olika källor, göra en beräkning på detta och kunna 

filtrera innan beräkning blir fler steg än i nuvarande implementation.  

8.4 Visualiseringar 
Målet vid visualisering är att stödja vår förståelse för data (19). Vi som människor är väldigt bra på att 

upptäcka mönster, trender och utanförskap med hjälp av grafer för data. Under arbetet diskuterade jag med 

min handledare och kollegor på RemoteX kring vad som visualiseras. Vilka mål skulle uppnås? Den första vyn 

http://www.google.com/
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jag tog fram för visualiseringen var en agenda vy som grupperades på schema. När jag visade upp detta visade 

det sig ha väldigt lite reellt värde, även om det såg bra ut. En gruppering på datum gjorde samma vy till något 

nyttigt och användbart för kund. I (19) anmärker författarna att skapandet av en visualisering kräver ett flertal 

nyanserande bedömningar. Vilka frågor är det som ska ställas, vilket data är aktuellt och hur ska det 

visualiseras? Är det bättre med ett stående eller liggande stapeldiagram? När jag gjorde min första 

demonstration för företaget var det tydligt att visualiseringen i sig inte svarade på alla frågor. Jag satt senare 

ner med kollegor som arbetar mycket direkt med kund och diskuterade vad de ville se. Kraven på resurs och 

resursgrupp för filtrering var förslag på sådant som kunde slopas, medan objektsgrupp skulle kunna läggas till 

eller rent av ersätta filtreringen på objekt.  

Det som blev riktigt bra i visualiseringen var de inbyggda funktioner för filtrering som finns i dc.js. Med hjälp av 

dessa går det enkelt och snabbt att filtrera den prognos som hämtats fram.   

Planningen innehåller bra funktionalitet för användarna av RemoteX Applications och med hjälp av prognosen 

jag tagit fram och dess visualiseringar anser jag den har blivit mer transparent. Detta i sin tur kan ge slut 

användaren bättre stöd att göra informerade val när de skapar sina planer och scheman (20).  

8.5 Resultat 
Systemet fungerar som tänkt men det saknas visualiseringar för att uppnå kravspecifikation. Svarstiden från 

slutpunkten ligger kring två sekunder. När förfrågan ställs från planning modulen ligger svarstiden kring en 

minut. Det visar sig att detta beror på hur data objekten paketeras vid överföring. Mer arbete på paketering av 

data måste göras för att systemet ska uppnå affärsvärde. 
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9 Slutsats 
Flödet i systemet fungerar som tänkt, det finns en ny slutpunkt i RemoteX Rest API och en front-end som 

kommunicerar med denna. Prestandan på slutpunkten är i dagsläget undermålig och behöver optimeras mer. 

När prestandan förbättrats uppfyller systemet en bra funktion för RemoteX kunder och anses ha affärsvärde. 

Systemet kan byggas på med ytterligare visualiseringar och simulera uppskattad arbetstid för varje schema för 

ytterligare affärsvärde.  
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