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Sammanfattning 
Den här rapporten handlar om det kandidatarbete som utförts under vårterminen 2016 mot 
MDA-gruppen (människan, dator och arbetslivet) hos institutionen för datavetenskap vid 
Linköpings universitet. Då arbetet omfattats av ett sekretessavtal mellan kunden och 
projektgruppen ges inga detaljer kring den faktiska användningen som systemet är planerat 
för i framtiden. Istället ges en överskådlig bild av vad systemet har för funktionalitet. 
 
Arbetet gick ut på att skapa ett meddelandesystem som kan förstå och lagra på vilken plats 
personer befinner sig i en fysisk miljö. Detta för att kunna skicka auditiva meddelanden till en 
högtalare som befinner sig närmast personen. Bakomliggande teknologier och hur de har 
använts i det utvecklade systemet går att läsa om i teoridelen samt resultatet av rapporten. 
 
Rapporten behandlar hur utvecklandet av en demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva 
och visuella meddelanden (DAVE) gått till och vilka teknologier som DAVE använder sig av. 
Rapporten beskriver även, i de individuella delarna, olika områden och erfarenheter som 
behandlats och uppkommit under arbetsprocessen. 
  
I diskussionen och slutsatsen analyseras resultatet av arbetet utifrån de frågeställningar som 
togs fram innan själva arbetet påbörjades. De slutsatser som dras är att ett system med 
väldokumenterad kod som utgör de mest önskvärda funktionerna skapar värde åt kunden. 
Detta uppnås genom en öppen och klar kommunikation med kunden. Ett system som ska 
hantera flera uppgifter samtidigt kan dra stor fördel av multitrådning. Genom att söka av 
användarnas signalstyrka från flera olika källor och jämföra signalstyrkor på en central server 
kan användarnas position bestämmas i den fysiska miljön. SEMAT Kernel ALPHA:s hjälper 
till att ge en bild över i vilket stadie gruppen befinner sig i och låter gruppen blicka framåt 
samt bygga en plan för framtida iterationer. 
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1   Inledning 
MDA-gruppen (MDA är en akronym för människan, dator och arbetslivet) hos institutionen 
för datavetenskap vid Linköpings universitet har startat ett nytt projekt. I projektet arbetar de 
för att ta fram nästa generations datorsystem och människa-datorgränssnitt med fokus på 
lösningar för krävande arbetsmiljöer. Det är i detta arbete projektet Demonstrationsmiljö för 
platsberoende auditiva och visuella meddelanden (DAVE) har sin början. 
 
1.1   Motivering 
DAVE är ett system som kan användas för att kommunicera med individer i olika fysiska 
miljöer via högtalare. Systemet kan, i den fysiska miljön, spåra var individer befinner sig och 
hålla reda på vilken högtalare som är närmast individen vid en viss tidpunkt. Systemet kan, 
från en extern server, ta in data som endast består av ett meddelande som ska spelas upp och 
mottagarinformation. DAVE tar sedan hand om att skicka meddelandet till rätt plats och 
därmed till rätt person. 
 
Den här rapporten behandlar utvecklingsarbetet av systemet DAVE. Den innehåller allt från 
teori till resultat och diskussion kring resultatet som uppnåtts. 
 
1.2   Syfte 
Syftet med rapporten är att samla erfarenheter och sammanställa resultatet från 
utvecklingsarbetet. Tillsammans med denna sammanställning är målet också att diskutera 
fram svar till de frågeställningar som togs fram inför projektet. Se kapitel 1.3 för vilka frågor 
som gruppen tog fram.  
 
Utöver den gemensamma delen av rapporten är syftet också att på en individuell nivå 
reflektera över de erfarenheter som projektet har resulterat i genom att behandla ett specifikt 
område. Dessa individuella bidrag finns med som appendix till denna rapport. 
 
1.3   Frågeställning 
 

1.   Hur kan systemet DAVE implementeras så att det skapar värde för kunden?  
 

2.   Vilka erfarenheter kan dokumenteras från programvaruprojektet DAVE som kan vara 
intressanta för framtida projekt?  

 
3.   Vilket stöd kan en projektgrupp få genom att använda och följa upp SEMAT Kernel 

ALPHA:s? 
 

4.   Hur kan en server designas så att den klarar av att snabbt hantera stora flöden av 
meddelanden? 
 

5.   Hur kan ett system implementeras för att möjliggöra positionsbestämning av 
användare i en miljö som består av flera avgränsade områden? 

 
1.4   Avgränsningar 
Då arbetet med DAVE-systemet innefattas av ett sekretessavtal mellan projektgruppen och 
kunden kommer rapporten inte att gå in i detalj på vissa delar av implementationen för 
systemet. 
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Även om projektet har fått namnet Demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva och 
visuella meddelanden av kunden, är det inte projektgruppens uppgift att implementera den 
visuella delen för meddelanden. Gruppen fick i uppdrag att utveckla demonstrationsmiljön 
med stöd för auditiva meddelanden men att göra hela systemet modulärt och utbyggbart för 
visuella meddelanden i framtiden.   
 
Under utvecklingen stötte gruppen på problem med den ursprungliga planen att utveckla 
systemet i C# och för Windows. När projektet utfördes fanns inte stöd för att göra Bluetooth-
skanning med Bluetooth LE i Windows på ett sätt som passade kunden. Gruppen bytte då från 
C# och Windows till C++ och Linux för delar av DAVE systemet, vilket ledde till en 
avgränsning i systemet som gruppen tvingades att genomföra. 
 
1.5   Definitioner 

•   IDA - Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet. 
•   DAVE - Demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva och visuella meddelanden. 

Systemet som projektgruppen har tagit fram. 
•   NDA - Non Disclosure Agreement. Sekretessavtal som upprättats mellan 

projektgruppen och kunden. 
•   TTS - Text-To-Speech. Röstsyntetisering av ett textmeddelande. 
•   Server - Datorsystem i DAVE som tar emot meddelanden från kundens system och 

vidarebefordrar det till rätt fysisk nod. 
•   Nod - Dator som kan spela upp ljud (TTS) och skanna efter Bluetooth-enheter. 
•   Kundens system - Systemet som utvecklas av kunden. Det är från kundens system som 

DAVE i framtiden ska få automatiserade meddelanden. 
•   Användare - Människor i den fysiska miljön som bär runt på en Bluetooth-enhet. 
•   TCP - Transmission Control Protocol. Protokoll som används på nätverket. 

Förbindelseorienterat överföringsprotokoll. 
•   UDP - User Datagram Protocol. Protokoll som används på nätverket. Förbindelselöst 

överföringsprotokoll. 
•   SSL - Secure Socket Layer. Krypteringsprotokoll som används vid kommunikation i 

nätverk. 
•   SQL - Structured Query Language. Programspråk som används för att göra ändringar i 

en relationsdatabas. 
•   Tråd - En av flera instruktionssekvenser i en programprocess.  
•   Context Switch - Bytet från en tråd till en annan i en programprocess.  
•   Trådpool - En implementation av multitrådning som används i DAVE. 
•   Arbetsuppgift - Funktioner som binds till trådpoolen i DAVE. 
•   QT - Ett applikationsramverk för utveckling av program skrivna i C++. 
•   QT Bluetooth - Ett C++-bibliotek från QT som möjliggör användning av Bluetooth-

hårdvara. 
•   QMake - Program för att kompilera kod som använder QT. 
•   Stack - Del av datorns primärminne som bara den exekverande tråden kan komma åt i 

samma omfång som minnet allokerades i.  
•   Heap - Del av datorns primärminne där minne allokeras och en pekare till minnet ges. 

Kan nås av andra trådar och i andra omfång så länge pekaren finns med. 
•   Intel Hyper-Threading - Ett processortillägg som möjliggör att två trådar eller 

processer kan köras parallellt i en fysisk processor. 
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2   Bakgrund 
Projektet utfördes i forskningssyfte för att ta reda på om det finns ett effektivt sätt att skicka 
meddelanden och spela upp dessa i ett område där en person befinner sig istället för direkt i 
personens telefon. Det finns ett behov för DAVE-systemet i miljöer där anställda inte har 
händerna lediga för att interagera med sina telefoner eller annan hårdvara. Viktiga egenskaper 
som systemet behövde uppfylla var snabbhet, responsivitet, samt vidareutvecklingsbarhet. 
 
Gruppen som utförde projektet bestod av personer från flera olika program, vilket bidrog till 
att de tidigare erfarenheterna hos gruppmedlemmarna var olika. Generellt sett har alla arbetat 
i projekt med minst fyra gruppmedlemmar tidigare, vilket medförde att uppdelning av ansvar 
för olika delar av ett projekt var något gruppen redan var vana vid.  
 
Utöver detta har flertalet kurser som lästs på de olika utbildningarna gett bra erfarenheter i de 
områden som varit huvudfokus för projektet. De studerande på mjukvaruteknik-programmet 
(U) har tidigare läst kurser som hanterar databaser och både studerande på datateknik- (D) och 
mjukvaruteknik-programmet har läst flertalet programmeringskurser, och specifikt en mer 
omfattande kurs i C++. 
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3   Teori 
I det här kapitlet beskrivs den teoretiska bakgrunden som behövs för att förstå de olika delarna 
i systemet. 
 
3.1   Trådpool 
Trådpool är ett sätt att implementera multitrådning som anpassar sig själv efter trycket på 
systemet. I trådpoolen finns trådar och trådpoolen har möjlighet att få arbetsuppgifter länkade 
till sig. När det finns arbetsuppgifter till trådpoolen väcker den en tråd och länkar samman den 
med arbetsuppgiften. Tråden kommer då att göra färdigt uppgiften och sedan gå tillbaka till 
att vila igen. När det finns fler uppgifter än trådar i trådpoolen kommer arbetsuppgifterna att 
köas upp enligt den ordning de kommer in i trådpoolen, och sedan köras så fort det finns en 
ledig tråd. [2] 
 
Mängden trådar i trådpoolen bör anpassas efter systemets kapacitet för att få ut så mycket som 
möjligt av processorn. Genom att ha fler aktiva trådar än antalet trådar som kan köras 
parallellt införs längre körtid genom context switches. Detta då processorn behöver byta 
vilken tråd som körs väldigt ofta för att behålla illusionen av att trådarna körs parallellt. Om 
det finns för få trådar i förhållande till hur mycket som behövs för att klara av trycket från nya 
arbetsuppgifter, kan kön med arbetsuppgifter börja fyllas upp vilket leder till en längre 
fördröjning innan uppgiften blir färdig från det att uppgiften länkats in till trådpoolen. [1] 
 
3.2   Server-klient arkitektur 
Server-klient arkitekturen är en av de vanligaste arkitekturerna vid nätverksprogrammering. 
Arkitekturen går ut på att en server lyssnar på nätverket efter trafik som vill komma åt 
servern. Så fort en klient ansluter till servern kommer servern att svara på klientens förfrågan. 
Den form av server som flest stöter på i vardagen är en webbserver som servar webbsidor 
över HTTP eller HTTPS. [3] 
 
Med en server-klient arkitektur kan ett protokoll definieras, som sedan server och klient pratar 
via. Är implementationen av protokollet korrekt beror inte server och klient på varandra. En 
klient kan då skrivas i vilket programmeringsspråk som helst, så länge den följer protokollet. 
[3] 
 
3.2.1   TCP och UDP 
Då data skickas över nätverket finns det två huvudsakliga protokoll som används. Det ena 
kallas TCP och det andra UDP. Dessa protokoll används för att skicka binär data mellan två 
enheter uppkopplade på ett nätverk. Den binära datan brukar i sig följa ett protokoll och några 
av de vanligaste är FTP och HTTP. TCP används då det är viktigt att kommunikationen 
kommer fram och UDP används då applikationen måste fungera snabbt. För en server-klient 
arkitektur kan både TCP och UDP användas men TCP är det vanligaste [4]. 
 
UDP skickar iväg ett meddelande på nätverket och skriver på meddelandet vart det ska. TCP 
ansluter först till servern och väntar på att servern svarar innan data skickas mellan dem. TCP 
använder sig av synkroniserings- (SYN) och bekräftelsemeddelanden (ACK) för att koppla 
upp sig till servern och försäkra att informationen kommer fram. Först när klienten skickat 
iväg ett SYN-meddelande, fått tillbaka ett SYN/ACK-meddelande och skickat tillbaka ett 
ACK-meddelande kan data skickas mellan parterna. [3] Ett exempel på detta visas i Figur 1. 
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Figur 1 - Exempel på hur TCP fungerar. Efter SYN, SYN/ACK och ACK skickas data fritt. 

3.2.2   SSL 
I projektet används SSL för att hålla säker kommunikation mellan noder och server. SSL är 
ett lager ovanpå TCP som gör att två parter kan kommunicera öppet mellan varandra men 
undanhålla vad som sägs. Grunden till denna teknik är publika och hemliga nyckelpar. [5] 
Ett par av publika och hemliga nycklar används för att både kryptera och dekryptera 
information. Anta att Alice och Bob vill prata med varandra. Alice vill skicka ett meddelande 
till Bob och använder då Bobs publika nyckel för att skicka ett krypterat meddelande till Bob. 
Detta meddelande ser, för de flesta, ut som slumpmässiga bytes men Bob använder sin 
hemliga nyckel för att avkoda meddelandet. Vill Bob svara Alice skickar Bob ett meddelande 
som är krypterat med Alice publika nyckel till Alice. När Alice får meddelandet kan Alice 
dekryptera det med hjälp av sin hemliga nyckel. På detta sätt kan vem som helst prata med 
Alice och Bob genom att använda respektives publika nycklar. Den enda som praktiskt sett 
kan dekryptera dessa är dock den med tillgång till den hemliga nyckeln. [5] 
 
I SSL kallas nyckelparet för certifikat. Vid SSL-anslutning byter parterna certifikat med 
varandra (publika nycklar) och när parterna skickar data är den krypterad med hjälp av 
certifikatet. [6] 
 
Det som skiljer certifikat ifrån publika och hemliga nyckelpar är att ett certifikat kan vara 
utfärdat av en person eller organisation. Därför finns det organisationer som specialiserar sig i 
att sälja certifikat och att inte sälja det till köpare med tvivelaktiga motiv. Dessa kallas 
Certificate Authorities, CA. Vem som helst kan skapa ett certifikat men för att få mottagaren 
att lita på en anslutning bör certifikatet vara registrerad hos en CA. [6] 
 
3.3   Atomiska operationer 
Då DAVE använder multitrådning och ibland använder delad data, som är möjlig att nås från 
flera trådar samtidigt, är det viktigt att detta görs på ett sätt som inte förstör för olika trådar. 
Ett sätt att lösa detta på är atomiska operationer. Istället för att behöva ta hänsyn till 
interaktionen mellan operationer som körs samtidigt i systemet kan atomiska operationer 
användas. Dessa upplevs som att de utförs omedelbart, i ett enda steg, av systemet vilket 
medför att operationen är trådsäker. De är trådsäkra då det inte finns någon möjlighet för 
andra trådar att få tillgång till data som används under själva körningen av operationen, utan 
andra trådar måste vänta tills operationen är klar innan de kan få tillgång till den datan. [1] 
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3.4   Databas 
För att lagra och organisera information för senare användning används ofta en databas. 
Informationen lagras permanent på hårddisken och förloras inte när programmet stängs. En 
databas hjälper till att hantera mycket data och att organisera all data i olika tabeller. [7] 
 
3.4.1   MySQL 
MySQL är en programvara som används för att hantera lagring, återsökning och uppdatering 
av data i en databas. MySQL är implementerat med klient-serverkonceptet, och har bra stöd 
för multitrådning samt robusta verktyg för administration av databasen. [7]  
MySQLs egna programvara, MySQL Workbench, är ett exempel på ett robust verktyg som 
stödjer de flesta administrativa arbetsuppgifterna och har dessutom stöd för övervakning av 
resurser. [8] 
 
3.4.2   SQLite 
SQLite är en programvara i samma kategori som MySQL, det vill säga databashantering. Till 
skillnad från MySQL är SQLite inbyggd i slutprogrammet, och databasen sparas lokalt i en 
fil. Detta designval gör SQLite lämpligt för till exempel lätta klientprogram där det inte 
behövs att databasen körs kontinuerligt som en process i bakgrunden. [9] 
 
3.5   Bluetooth 
I projektet används en “Wireless Personal Area Network”-teknik vid namn Bluetooth Low 
Energy. Bluetooth Low Energy, förkortat Bluetooth LE, är utvecklat främst för 
kommunikation inom sjukvård, träning, säkerhet och underhållning. Skillnaden mellan 
Bluetooth LE och den klassiska Bluetooth är att Bluetooth LE möjliggör en väsentligt mycket 
mindre energikonsumtion trots att kommunikationsdistansen bibehålls. [10] 
 
3.6   Parprogrammering 
I parprogrammering arbetar två programmerare ihop och byter med jämna mellanrum mellan 
de två rollerna förare och navigatör [11]. Föraren skriver koden och navigatören granskar 
koden medan den skrivs. Navigatören bör också fundera på förbättringar till koden och 
lösningar till framtida problem. Båda ska vara engagerade i uppgiften och diskutera lösningar 
och förbättringar under parprogrammeringen för att göra metoden lönsam. Denna metod 
hjälper till att skapa produkter med högre kvalitet fast på lite längre tid [12]. 
 
3.7   Scrum 
Scrum är ett agilt ramverk som ofta används för att genomföra stora och komplexa 
mjukvaruprojekt. I Scrum arbetars det i sprints som ofta är runt 2 till 4 veckor långa. Innan en 
sprint planeras arbetet som ska avklaras under sprinten, detta sammanställs i en sprint 
backlog. Arbetet plockas från en product backlog som består av allt arbete som krävs för att 
projektet ska färdigställas. Under sprintarna hålls också daily Scrum som är ett dagligt möte 
där alla medlemmar i gruppen går igenom vad de gjort, problem de stött på och vad de ska 
göra framöver. En ScrumMaster ska även hålla i daily Scrum och hjälpa gruppmedlemmarna 
att hålla fokus på målet. [13]   
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4   Metod 
Under projektet användes ett antal olika metoder för utvecklingen av systemet och för att 
hålla igång kommunikationen i gruppen. I detta kapitel ges mer detaljer kring vilka metoder 
som använts och på vilket sätt. 
 
4.1   Utvecklingsmetod 
Projektgruppen bestod av nio medlemmar och varje medlem blev tilldelad varsin roll och 
ansvarsområde inom projektet. Dessa roller var arkitekt, utvecklingsledare, testledare, 
teamledare, dokumentansvarig, analysansvarig, kvalitetssamordnare, konfigurationsansvarig 
samt en specialist inom multitrådning. En roll innebär ansvar för att skriva de dokument och 
för att hämta den information som är relaterad till området. Samtidigt ansvarar alla 
gruppmedlemmar för olika delar av projektarbetet, till exempel hade analysansvarige ansvaret 
för att hålla kommunikationen med kunden och samla in de krav som kunden hade på 
systemet. 
 
4.1.1   Parprogrammering 
För att utvecklingen skulle gå framåt i god takt delades arbetet upp i mindre delar, som sedan 
en grupp på två eller tre personer hade ansvar för. Gruppen använde sig av den agila metoden 
parprogrammering i stora delar av projektet. De gånger parprogrammering inte användes var 
när gruppen inte hade möjlighet att arbeta tillsammans utan till exempel var placerade på 
olika platser. Vi använde inte heller parprogrammering när det var mindre uppgifter som 
skulle genomföras. Då fick istället en projektmedlem ansvaret att själv implementera koden.  
 
4.1.2   Scrum 
För att hålla igång kommunikationen och samarbetet i gruppen valdes den agila metodiken 
Scrum. Sättet vi använt Scrum på har anpassats efter gruppens förutsättningar och behov. 
Därför har inte metodikens definition följts fullt ut. I detta kapitel beskrivs endast de delar av 
metodiken som gruppen använt. 
 
Systemet har utvecklats i tre stycken sprints. En sprint har varit mellan tre och fyra veckor 
lång. Under dessa sprints har det funnits en sprint backlog med uppgifter som ska vara 
avklarade för varje sprint. Denna sprint backlog strukturerades upp med webbverktyget 
Trello, som förklaras mer i detalj i kapitel 4.1.4. Sprint backlogen gjordes av gruppen 
tillsammans inför varje sprint och uppgifterna valdes efter hur mycket av systemet som 
planerats vara implementerat efter varje sprint. Efter en sprint visades en prototyp upp till 
kunden och feedback togs emot för att kunna planera nästa sprint med nya uppgifter. 
  
Under utvecklingsarbetet har det varje vecka planerats in minst två möten där teamledaren 
agerat som ScrumMaster. Det var ScrumMastern som ansvarade för kommunikationen mellan 
medlemmar i gruppen under mötena och ansvarade för att få ut information inför möten. På 
mötena berättade varje gruppmedlem vad de har gjort och de eventuella problem de stött på. 
Respektive gruppmedlem berättar också om vad denne ska göra framöver och tar upp saker 
som den funderar över från de andras arbeten.  
 
4.1.3   Kodstandard och kodgranskning 
För att behålla en enhetlig kod som var lättläst och som kunden sedan lätt skulle kunna ta över 
och förstå, följdes en kodstandard som togs fram av kvalitetssamordnaren. I slutet av den 
första iterationen granskades koden av både kvalitetssamordnaren och utvecklingsledaren för 
att se till att standarden följts och hitta saker som glömts att ta med i standarden. Om mindre 
avvikelser från standarden hittades rättades de på plats, men större avvikelser togs upp med 
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den kodansvariga. I slutet av varje iteration granskar hela gruppen varandras kod för att hitta 
förbättringar till koden och avvikelser från standarden. 
 
4.1.4   Utvecklingsmiljöer och verktyg 
Då hela systemet behöver god prestanda och bra stöd för utnyttjande av multitrådning föll 
valet på att använda C++ som programmeringsspråk på serversidan. Från början var tanken att 
noderna skulle kodas i C# men då problemen med Bluetooth uppstod i början av utvecklingen 
valdes även C++ som språk för noderna. När det visade sig att vi var beroende av QT 
Bluetooth för att få stöd för de operationer vi ville kunna utföra med Bluetooth var vi även 
tvungna att använda QMake för att kunna kompilera QT Bluetooth-kod. Vi använder oss även 
av biblioteket Boost för ett flertal funktioner i systemet. Boost förenklar användandet av 
trådpoler då det erbjuder ett bibliotek för trådhantering [14]. 
 
För att versionshantera all kod i projektet användes Git genom GitLab tillhandahållet av IDA. 
Konfigurationsansvarig valdes till personen som skulle hålla extra koll på versionshanteringen 
och assistera övriga projektmedlemmar om problem uppstod.  
 
För att underlätta kommunikationen internt i gruppen bestämdes det att Slack skulle användas 
som primärt kommunikationsverktyg. Slack är ett webbaserat verktyg som hanterar 
kommunikation och strukturerar upp kommunikationen med hjälp av kanaler för olika 
huvudämnen. Slack ger också en bra möjlighet att söka i historiken för all kommunikation 
och enkelt hitta äldre meddelanden eller filer. [15] 
 
Då arbetet utfördes agilt bestämdes det tidigt att gruppen skulle använda sig av en 
aktivitetshanterare. När iteration 1 av arbetet påbörjades föll valet på att använda Trello. 
Trello är ett webbaserat verktyg för projektstyrning där aktiviteter som måste genomföras i 
projektet kan läggas till och hanteras. I den grafiska representationen som Trello använder 
syns det tydligt vem som jobbar med vad och vilken status en viss uppgift har för tillfället. 
[16] 
 
För att få en koppling mellan aktiviteter och kod bestämdes det också att Git issues skulle 
användas. Git issues gör det enkelt för gruppmedlemmarna att följa förbättringar, buggar och 
uppgifter som behövs utföras i projektet. Detta för att mer i detalj beskriva delaktiviteter av de 
större aktiviteterna som presenterats på Trello. Tanken med detta var att genom Trello skulle 
alla kunna få en bra översikt över alla framsteg i projektet medan med Git issues skulle de 
ansvariga kunna få en bra överblick hur långt de kommit med en viss aktivitet. Tanken var 
också att underlätta uppdelningen av arbetet med en aktivitet mellan flera personer. 
 
4.2   Metod för erfarenhetsinhämtning 
Under projektet har vi lagt stor vikt på att hålla kommunikationen mellan medlemmarna 
tydlig och konstant så vi vet vad alla gör och hur det går med arbetet. Vi har då använt oss av 
metoder som tillåter gruppen att med jämna mellanrum diskutera om samarbetet och de 
erfarenheter vi fått av arbetet. De metoder vi använt oss av har skapat en miljö där det finns 
utrymme att dela med sig men vi har inte gjort någon obligatorisk insamling av erfarenheter i 
huvuddelen av rapporten. I de individuella delarna använder några av medlemmarna enkäter 
för att fånga upp erfarenheter från gruppen.  
 
Vi har valt att ägna en större del av tiden i arbetet i ett gemensamt arbetsrum. Detta hjälper 
gruppen att lära känna varandra mer och blir därför mer bekväma med att dela med sig. När vi 
jobbar så tätt ihop blir det också tydligare kommunikation mellan gruppmedlemmarna än om 
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den större delen av kommunikationen skulle ske genom text. Detta gör att känslor och 
erfarenheter uttrycks mer tydligt. 
 
För att stanna upp i arbetet och skapa utrymme för att dela med sig har vi haft flera möten 
varje vecka. Vi hade minst två planerade Scrum-möten varje vecka där gruppen berättar hur 
det går med arbetet och får dela med sig erfarenheter sen sista mötet. Vi hade också ett 
handledarmöte varje vecka där fokus mer låg på erfarenheter och hur vi tyckte att samarbetet 
fungerade i gruppen. 
 
4.3   Bluetooth 
Noderna ska med hjälp av Bluetooth LE kunna skanna efter enheter i närheten och sedan 
skicka denna data tillsammans med signalstyrkan till servern. Den skickade information ska 
sedan på serversidan jämföras med data från övriga noder i systemet för att sedan användas 
till att bygga upp en lista över vilka enheter som befinner sig vid respektive nod. På så sätt är 
det sedan enkelt att veta vart information menad för en viss enhet ska skickas. 
 
De enheter som systemet kommer att behöva skanna efter kommer alla att vara Bluetooth 
Low Energy-enheter. Därför var det första momentet i utbyggnaden av Bluetooth-modulen att 
hitta ett tillgängligt bibliotek som stödjer detta. Det är även viktigt att systemet ska kunna 
koppla upp sig mot en viss typ av Bluetooth LE-enhet som kommer att kunna tillhandahålla 
sensor-information till noden. Informationen ska sedan kunna skickas till kundens system via 
vår server. 
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5   Resultat 
I detta kapitel presenteras i detalj de olika delarna av systemet som tagits fram i 
utvecklingsarbetet. 
 
5.1   Systembeskrivning 
DAVE är ett auditivt användargränssnitt åt det externa systemet från kunden, med möjlighet 
att implementera visuella meddelanden i framtiden. Kundens system skickar meddelanden till 
servern, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den nod som är närmast användaren vid 
just den tidpunkten. Noden spelar sedan upp meddelandet med ljud för att mottagaren enkelt 
ska kunna ta emot informationen utan att behöva läsa det på en mobil enhet. 
 
Användarna bär runt på en Bluetooth-enhet för att noderna ska kunna identifiera vilka 
personer som är i närheten. Den informationen skickas från noden till servern för att lagras i 
en databas. Servern kan då jämföra användarnas signalstyrkor till de olika noderna som 
användaren är nära. Därför vet servern alltid vilken nod den ska skicka meddelanden till för 
att nå rätt person. I Figur 2 visas den övergripande strukturen av DAVE-systemet inklusive 
gränssnittet mot kundens system. Den röda rutan i bilden representerar DAVE. 
 
I servern och noden finns det en trådpool som hanterar alla arbetsuppgifter förutom att lyssna 
på kommunikationsporten, detta hanteras istället av huvudtråden. 
 

 
Figur 2 - Övergripande bild av systemet DAVE. 

5.1.1   Server 
Systemet har en central server som kommunicerar med noderna och lyssnar på 
kommunikation ifrån dessa. Servern kommunicerar även med kundens system. Ett protokoll 
för en meddelandestruktur har definierats. Protokollet används för att hantera 
kommunikationen mellan noder, server och kundens system. Alla meddelanden är krypterade 
för användarens säkerhet. Ett meddelande kan vara en av flera olika typer. Ett meddelande 
kan till exempel uppdatera intern information hos noden eller användas för att spela upp ett 
meddelande. Intern information kan till exempel vara en ny användare som ska läggas till. 
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Figur 3 - Beskrivande bild av nätverksarkitekturen i DAVE. 

För att prata mellan server och noder används en klient-server arkitektur på båda sidor. 
Noderna sitter och lyssnar på servern och servern sitter och lyssnar på noderna. Har servern 
ett meddelande den behöver skicka till noderna agerar den temporärt som en klient och 
skickar meddelandet till noderna. Samma sak gäller för noderna när de behöver skicka 
information till servern. Kommunikationen sker med hjälp av TCP och SSL. TCP används då 
det är kritiskt för systemet att meddelanden som skickas kommer fram, med hjälp av TCP går 
det att få feedback om meddelandet levererats korrekt eller inte. SSL används för att 
kommunikationen ska vara krypterad och inte enkelt avläsbar. 
 
5.1.2   Nod 
Noden är en enkel dator med mindre arbetsbelastning än servern. De två huvudsakliga 
funktionerna är att spela upp ljud från textsträngar med TTS, och att skanna omgivningen med 
Bluetooth efter närliggande Bluetooth-enheter. Förändringar i närliggande enheters 
signalstyrkor skickas som meddelanden till servern så att servern alltid kan veta vilka enheter 
som är nära vilka noder. 
 
För att garantera att alla noder i systemet är tillagda av rätt person behöver det finnas någon 
typ av godkännande för varje nod. För att göra den processen så smärtfri som möjligt är noden 
designad så att innan den börjar skanna efter Bluetooth-enheter skickar den en förfrågan om 
att få ansluta till servern. I servern läggs då nodens namn och IP-adress in i en lista för 
avvaktande noder, som kan godkännas genom administrationsgränssnittet. Efter noden har 
godkänts i servern läggs den till i serverns databas och ett meddelande skickas till noden för 
att bekräfta förfrågan att ansluta. Noden övergår då till att skanna efter Bluetooth-enheter och 
skickar uppdateringar till servern. Om kopplingen mellan noden och servern bryts kommer 
noden att gå tillbaka till att försöka göra nya förfrågningar om att få tillåtelse att ansluta. Figur 
4 beskriver denna process hos noden i ett flödesschema. 
 

 
Figur 4. Flödesschema för mode-hanteraren i noden. 
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För att skydda från att någon ändrar nodens kod, för att kringgå steget med 
uppkopplingsförfrågan, kommer servern inte att acceptera Bluetooth-uppdateringar från noder 
som inte finns med i serverns databas. Detta är också ett sätt att undvika att servern behandlar 
data från noder som inte egentligen används, alltså undviks det att servern utför onödiga 
uppgifter.  
 
5.1.3   Trådpool 
När ett meddelande har lästs från nätverket läggs det till i trådpoolen som en arbetsuppgift 
med meddelandet som invariabel. Både servern och noderna använder sig av en trådpool för 
att hantera arbetsuppgifter. Arbetsuppgiften som länkas med trådpoolen är en väldigt generell 
uppgift som sedan i sin tur läser av meddelandet för att bestämma vilken uppgift som faktiskt 
ska göras. Det gör att bedömningen av vad uppgiften är av för typ kan lämnas till den nya 
tråden, så att huvudtråden kan fortsätta med att lyssna på nätverket. Denna process 
visualiseras i Figur 5. 
 

 
Figur 5 - Beskrivande bild av trådpoolen i systemet. 

Trådpoolen bestämmer själv hur många trådar den kommer att ha tillgängliga. Detta är oftast 
antalet kärnor eller antalet kärnor multiplicerat med två om processorn har stöd för Intel 
Hyper-Threading [17].                                                                     
 
5.1.4   Arbetsuppgifter 
I meddelandet finns information om vilken arbetsuppgift tråden ska utföra. Vissa uppgifter 
kommer att köras skilt från meddelanden, till exempel Bluetooth-skanning. Istället för att 
läggas till i trådpoolen när ett meddelande tagits emot kommer dessa uppgifter att länkas vid 
uppstarten av programmet. De kommer sedan hållas levande till dess att programmet avslutas. 
När servern till exempel ska skicka vidare ett meddelande till en användare kollar servern upp 
närmsta nod och dess IP-adress i databasen och skickar sedan det krypterade meddelandet till 
noden. 
 
5.1.5   Databas för server 
Serverns databas implementerades i MySQL, då gruppen insåg att en stor mängd information 
skulle sparas och ändras på servern. MySQL blev valt som databashanterare för servern 
eftersom MySQL körs helt separat från programmet, vilket betydde att eventuella problem i 
programmet inte skulle påverka innehållet i databasen.  
 
Det var ett krav att databasen skulle ha stöd för atomiska operationer på grund av 
multitrådning, samt ett annat krav att kunna kontrollera servern med kod skriven i C++. Efter 
lite undersökning upptäckte gruppen att MySQL hanterar atomiska operationer, vilket 
resulterade i att en korrekt implementation i C++ blev trådsäker. 
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Vidare finns det bibliotek i C++ som tillåter kommunikation mellan koden och databasen. 
Detta gjorde att gruppen kunde utveckla ett anpassat API i C++ vilket gjorde att essentiella 
ändringar i databasens innehåll vidare i projektet kunde göras utan att skriva SQL-
förfrågningar. Ett resultat av detta är att det reducerar mängden kod som totalt sätt behöver 
skrivas, samt minimerar antal buggar som uppstår jämfört med när varje ändring i databasen 
kräver en explicit SQL-förfrågan. Detta beror på att biblioteket som kopplar samman C++ och 
MySQL i stor grad är baserat på passering av strängar från kodbasen till rutiner i MySQL som 
gruppen har implementerat i databasen. Vid eventuella framtida ändringar i dessa rutiner 
måste ett antal strängar i koden ändras för att matcha ändringen, något som förenklas genom 
att samla berörda strängar i en gemensam fil i koden. 
 
5.1.6   Databas för nod 
Det behövdes en liten databas på noden för snabba uppslag och uppdateringar. Innehållet i 
nodens databas var av en mycket enklare karaktär i förhållande till serverns databasstruktur, 
vilket gjorde att gruppen kunde välja en databashanterare som använder mindre resurser. 
Resultatet blev att gruppen valde den lättviktiga databashanteraren SQLite för implementation 
av databasen. 
 
SQLite har ingen kontinuerlig lokal körning av en databasserver. Den läser och skriver i en 
enkel fil som gör att databasen kan användas och ändras av alla med tillgång till filen. 
Databasen kan initialiseras direkt från programmet. Implementationen av databasen i noderna 
är därför inte beroende på extern mjukvara vilket kan underlätta underhåll av systemet för 
kunden.  
 
5.1.7   Bluetooth 
Vi valde att använda oss av ett C++ baserat bibliotek vid namn Qt Bluetooth som bas för 
Bluetooth-modulen. Qt Bluetooth möjliggör både skanning av Bluetooth LE-enheter och 
dataöverföring från dessa. Noden hämtar information om enheternas MAC-adresser samt 
deras signalstyrka och paketerar den informationen i paket som sedan skickas till servern. På 
servern bestäms sedan med hjälp av nodernas information vid vilka noder de olika enheterna 
befinner sig. För att begränsa den mängd data som kontinuerligt skickas mellan nod och 
server valdes det att begränsa uppdateringen av servern med ny information om mottagarnas 
position till ett tillfälle per tionde sekund. Gruppen gjorde en avvägning mellan mängden data 
som skickas och träffsäkerhet i var mottagarna befinner sig vid ett visst tillfälle för att 
bestämma uppdateringsfrekvensen.  
 
5.1.8   Positionsbestämning 
För att hantera positionsbestämning av de Bluetooth-enheter som finns registrerade som 
användare i systemet har vi implementerat en lösning som består av två processer.  
 
Den första processen sker i Bluetooth-modulen under varje avsökning. Då vi söker efter 
Bluetooth-enheter i närheten av varje nod hämtas både MAC-adressen och signalstyrkan för 
dessa enheter. MAC-adressen används i noden för att se till att enheten är registrerad som en 
användare av systemet. Om så skulle vara fallet paketeras sedan dessa värden och skickas till 
servern som bearbetar informationen, vilket är det andra steget som krävs för att bestämma 
positionen av användarna. 
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MAC-adressen krävs för att säkra att enheten faktiskt är en användare av systemet och det är 
sedan med hjälp av signalstyrkan vi kan bestämma vid vilken nod användaren är positionerad. 
Om en Bluetooth-enhet hittas av flera noder gör servern en jämförelse mellan de signalstyrkor 
som noderna registrerade för enheten, och sedan bestämmer servern positionen för 
användaren vid den nod där signalstyrkan är starkast. Genom att alla noder meddelar servern 
alla registrerade enheter den upptäcker är det sedan upp till servern att genomföra 
positionsbestämningen för användaren, genom att analysera data från samtliga noder.  
 
5.1.9   Administrationsgränssnitt 
Administrationsgränssnittet som används i DAVE är implementerat i standardiserade 
webbkomponenter som HTML, CSS och JavaScript. Av säkerhetsskäl fungerar alla moderna 
webbläsare som en sandlåda där webbkomponenterna har begränsad tillgång till systemet som 
webbsidan presenteras på. I och med att serverdelen av DAVE är byggd på C++ valde 
projektgruppen att implementera kommunikationen mellan denna och webbläsaren över en 
socket. Moderna webbläsare har stöd för websocket vilket möjliggör kommunikation mellan 
systemet skrivet i C++ och administrationsgränssnittet som är byggt med vanlig HTML och 
JavaScript. 
 
Parallellt med att servern lyssnar på nätverket efter noder, lyssnar den också på inkommande 
websocket kommunikation. Prestandan på systemet kommer inte påverkas i stor grad av 
denna implementationen, eftersom handlingar inte kommer utföras med lika hög frekvens i 
administrationsgränssnittet som i avsökning och uppdatering av noder. Uppkopplingen över 
websocket är SSL-krypterad och använder sig av JSON-objekt för att skicka meddelanden 
från webbläsaren till servern. Där administrationsgränssnittet via webbläsaren skickar 
administrationskommandon och servern svarar med resultat och eventuella felkoder. 
Utformningen på JSON-objekten är specificerad på ett sådant sätt att det är enkelt att 
konvertera till samma struktur som protokollet för kommunikation mellan vanliga noder och 
servern. Detta betyder att administrationsgränssnittet kan använda precis samma handlingar 
som noderna använder utan att extra kod behöver skrivas. 
 
Administrationsgränssnittet är ett väldigt simpelt gränssnitt. Det har stöd för olika 
skärmstorlekar och innehåller de viktigaste uppgifterna för att kunna administrera DAVE. I 
Figur 6 visas startvyn för administrationsgränssnittet. På denna vy går det att få en snabb 
överblick av systemet. Det går att se antal användare, aktiva användare just nu, antal noder 
som är registrerade i systemet samt antal noder som väntar på att bli godkända för att 
användas i systemet. 
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Figur 6 - Administrationsgränssnittet, översiktsvyn. 

I Figur 7 visas den andra vyn som är implementerad i administrationsgränssnittet, 
handlingsvyn. I denna vy är det möjligt att hantera systemet DAVE. Det går att lägga till och 
ta bort noder samt användare, godkänna noder som försöker koppla upp sig automatiskt till 
systemet samt skicka meddelanden. Meddelanden går antingen att skicka direkt till en nod 
eller till en specifik användare. Om meddelandet skickas till en specifik användare bestämmer 
systemet vilken nod som är korrekt att skicka till.  
 

 
Figur 7 - Administrationsgränssnittet, handlingsvyn. 

I det nuvarande utförandet är administrationsgränssnittet tänkt att användas lokalt på servern. 
I och med att det är webbaserat är det dock fullt möjligt att köra det på en hemsida eller på en 
annan dator. Det som gör att det i nuvarande utförande inte är lämpligt mer än lokalt är att det 
inte finns någon säkerhet med till exempel inloggning eller liknande, vilket i teorin innebär att 
vem som helst som kommer åt hemsidan skulle kunna utföra handlingar i systemet. 
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5.2   Gemensamma erfarenheter 
I detta kapitel samlas erfarenheter som gruppen haft med sig in i projektet och även vad 
gruppen lärt sig under projektet och kommer ta med sig i framtiden. 
 
5.2.1   Tidigare erfarenheter 
Samtliga gruppmedlemmar har arbetat med projekt tidigare. Alla D och U studenter har även 
läst en kurs i programvaruutvecklingsmetodik. Dessa tidigare erfarenheter har varit till stor 
användning för att organisera arbetet. I projektet har även en databasstruktur designats och 
utvecklats. Av den anledningen har kursen databasteknik kommit till användning, som lästs 
av de två medlemmar som läser till civilingenjör i mjukvaruteknik. 
 
5.2.2   Erfarenheter från projektet 
Under projektets gång har mycket kod skrivits. Denna kod har använts för att skapa ett system 
med mer komplexitet än de flesta laborationer som medlemmarna utfört i tidigare kurser. Med 
ett stort system tvingas utvecklare att använda ett systemtänk och fundera över hur den kod 
som skrivs påverkar systemet. Genom utvecklandet av DAVE har gruppen fått stor erfarenhet 
i systemtänkande. Gruppen har arbetat för att dela upp koden i olika moduler och avgränsa 
komponenter på ett logiskt sätt. 
 
Kodkvaliteten har även diskuterats fritt tillsammans med strukturen, vilket i slutändan 
förbättrat koden. Då en kodstandard användes för att höja kvaliteten på skriven kod har 
slutresultatet blivit mer lättläst och gett mer värde för kunden. När oklarheter eller 
inkonsekvens uppstod i koden under iterationerna, uppdaterades kodstandarden för att täcka 
in dessa. Kodstandarden har också varit till stor hjälp vid kodgranskning och 
parprogrammering. När man granskar koden är det lättare att ha kodstandarden för att stödja 
sina påståenden. Istället för att det kan upplevas som en personlig preferens finns det ett 
dokument att hänvisa till, för att stärka sitt påstående.  
 
Vi har under projektets gång använt vår egen variant av Scrum. Scrum-möten som daily 
Scrums har hjälpt oss med att anpassa våra olika scheman och det blev därför lättare att 
planera arbetet framåt. Med dessa möten undvek vi också eventuella problem med att en 
gruppmedlem inte visste vad den skulle göra under en längre tid. Metoden passade bra för 
projektet då de indelade arbetsgrupperna jobbade med olika områden, men som på flera sätt 
var beroende av varandra. Gruppen kunde då fort anpassa koden efter de olika behoven och 
klara upp missuppfattningar tidigt i processen. Eftersom projektet utfördes parallellt med 
andra kurser märkte vi att dagliga möten skulle bli överflödigt och svårt att passa in i våra 
olika scheman. Vi insåg genom detta att det är viktigt att inte använda utvecklingsmetoder per 
definition. Det är bättre att anpassa metoden till hur den passar för målgruppen, och göra 
eventuella förändringar till metoden under projektets gång. 
 
Gruppen har även haft många oväntade motgångar. En av de största var att nödvändig 
hårdvara inte var beställd förens andra iterationen, något som gruppen inte förberett sig på. 
Avsaknaden av hårdvara gjorde att gruppen anpassade sig och tvingades hitta ett sätt att 
arbeta runt detta. Problemet löstes genom att utveckla och testa på de egna datorerna och 
flytta fram de flesta tester (som krävde hårdvara) till den andra iterationen. Gruppen ser detta 
som ett praktexempel på något som inte går att förutse men som ett team ändå måste klara av 
att hantera. 
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Även under utvecklingen av Bluetooth-modulen stötte gruppen på motgångar. Det var 
ursprungligen tänkt att Bluetooth-modulen skulle göra kontinuerliga avsökningar efter enheter 
i nodernas närhet, men vid implementationen märktes det att det krävdes en väntetid på tio 
sekunder efter varje sökning innan en ny sökning kunde påbörjas. Tråden som sökningen 
skedde på var efter varje sökning tvungen att stängas, och efter tio sekunders väntetid kunde 
sedan en ny tråd skapas som gjorde nästa sökning. Planen var att det skulle vara en tråd som 
kunde starta om sökningen direkt efter att den pågående sökningen var över, och att vi då 
även kunde hantera den dataöverföring som skulle ske från Bluetooth Low Energy-utrustade 
sensorer i närheten av noderna parallellt med den sökningen.  
 
I och med att vi var tvungna att stänga ner och starta nya trådar vid varje sökning var det dock 
inte möjligt att sköta dataöverföringen parallellt, och vi fick därmed välja att leverera en 
separat modul där funktionaliteten för dataöverföringen fanns. Skulle kunden sedan behöva 
den funktionaliteten i framtiden finns det möjlighet att implementera modulen direkt i 
systemet.  
 
Dokumentation har varit en stor del av projektet. De verktyg som använts för detta är 
Microsoft Word och Google Docs. Google Docs har använts till mindre dokument som till 
exempel veckorapporterna. Microsoft Word har använts till de flesta dokument som ska 
lämnas in som till exempel kandidatrapport, testrapport och kvalitetsplan. För att samarbeta i 
Word har gruppen använt sig av OneDrive för att dela dokument. Word har inbyggt stöd för 
att automatiskt hämta och uppdatera dokument på OneDrive vilket gjort att gruppen kunnat 
arbeta samtidigt på dokumenten. Gruppen har dock upplevt att om det är mer än 3 personer 
som jobbar på ett dokument i Word har det en tendens till att bli slött och eventuellt krascha. 
Google Docs har inte detta problem men däremot är det väldigt svårt att skriva en text som ser 
professionell ut. För detta ändamål passar Word mycket bättre. 
 
5.3   Översikt av individuella bidrag 
Utöver de gemensamma delarna av kandidatrapporten finns det också individuella bidrag från 
projektmedlemmarna. Dessa individuella bidrag består av följande: 
 

•   Erik Linder-Norén - Utveckling av Bluetooth-modul 
•   Henrik Adolfsson - Tekniker för mjukvarutestning 
•   Jarle Mathiesen - Utveckling av robusta system med C++ 
•   Lukas Lindqvist – SSL-säkrad kommunikation 
•   Mohammad Khodari - Versionshantering under agil systemutveckling 
•   Peter Keijser Tullstedt – Trådpooler och multitrådning 
•   Simon Delvert - Parprogrammering 
•   Tobias Edqvist - Dokumentation under agil systemutveckling 
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6   Diskussion 
I detta kapitel diskuteras värdet av resultatet och ställs i kontrast till frågeställningarna. 
Metoden kommer även att diskuteras för att få en uppfattning om rimligheten i resultaten. 
 
6.1   Resultat 
Överlag har arbetet lett fram till ett mycket bra resultat. Kunden var nöjd med det som 
producerats även om vissa delar av systemet inte var perfekta. I och med att projektet även 
gav lärdomar för kunden var delarna av systemet, som inte var helt perfekta, saker som 
kunden också kunde se värde i. Detta då det gav en bättre överblick över 
förbättringsmöjligheter i framtida vidareutveckling.  
 
Även om DAVE är fullt fungerande som demomiljö idag finns det flera sätt som systemet kan 
förbättras på. De två mest uppenbara områdena är TTS och Bluetooth. Vid utvecklingen av 
projektet användes den enklaste möjliga formen av TTS vilket var en tungt datoriserad röst. 
Det finns väldigt många bra alternativ på marknaden som skulle höja upplevelsen avsevärt 
och anledningen till att den datoriserade rösten inte byttes ut var på grund av tidsbrist. Att 
beställa eller köpa en TTS kräver ofta en lång process. Det krävs mycket kontakt med säljaren 
för diskussion kring användningsområde och pris. För att fokusera på utvecklingen av DAVE 
valde gruppen att inte prioritera TTS. Det prioriterades också bort för att det är lätt att byta ut, 
detta då koden är moduluppbyggd och TTS är en helt egen modul på noden.  
 
En annan del av systemet som kan förbättras är kommunikationen. Systemet kan idag endast 
hantera en SSL-anslutning åt gången vilket kan begränsa systemets effektivitet om till 
exempel längre meddelanden skickas eller om Bluetooth-modulen byts ut mot något som 
skickar data till servern oftare. Den nuvarande lösningen klarar utan problem ett stort flöde av 
TTS-meddelanden inom ett kort tidsintervall men om meddelanden skulle börja öka väldigt 
mycket i storlek, skulle en SSL-anslutning ta längre tid och det skulle kunna börja upplevas 
fördröjningar i systemet. Det är även inte helt säkert. Just nu finns det ingen verifiering av 
klienten när det kommer till SSL-anslutningen. Ett system som DAVE vill endast ta emot data 
ifrån sig själv, även om det finns på internet. Så ett system för att verifiera klienten i 
anslutningsstadiet hade medfört en stor ökning i systemets säkerhet och möjliggjort att 
kunden skulle kunna använda systemet på internet och inte bara på lokala nätverk. 
 
För att söka efter personer i den fysiska miljön användes Bluetooth. Gruppen var från början 
inställd på att utveckla Bluetooth-modulen i C#, då kunden hade skrivit den övriga 
programvaran som skulle köras på noderna i det programmeringsspråket. Undersökningar 
gjordes angående de olika alternativen som fanns för att utveckla en Bluetooth-modul med 
stöd för Bluetooth LE i C# för Windows. Då Bluetooth LE fortfarande är en förhållandevis ny 
teknik var det svårt att hitta något bibliotek med stöd för funktionaliteten som krävdes av 
systemet. 
 
Det visade sig att stödet för Bluetooth LE i Windows var låst till Universal Windows 
Platform, vilket skulle ha inneburit att när kunden vill kommersialisera systemet skulle det 
även krävas registrering av systemet i Windows Store. En registrering för detta var dock inte 
ett alternativ för kunden. Gruppen valde då tillsammans med kunden att istället utveckla 
Bluetooth-modulen och resterande nodarkitektur för Linux. 
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Den valda lösningen krävde lång tid för att hitta enheter och krävde även lång väntetid innan 
varje Bluetooth-skanning. Processen att hitta ett Bluetooth-bibliotek tog lång tid och gruppen 
var tvungen att förhandla ändringar i kravspecifikationen för att få det att fungera. Detta 
problem hade lösts enklare om gruppen hade jobbat med förarbetet i förstudien. Gruppen hade 
kunnat hitta kandidater till bra bibliotek och testat dessa på förhand för att se styrkor och 
svagheter.  
 
Dessa motgångar är dock saker som hela gruppen kommer att ta med sig i framtiden. Det är 
viktigt att inte bara planera utan också undersöka om saker faktiskt är möjliga att genomföra 
samt vilken metod som är bästa för den tilltänkta implementationen.   
 
6.2   Metod 
Under projektets gång har gruppen använts sig i stor utsträckning av parprogrammering. Detta 
har varit till nytta för att sprida kunskap och minska antalet buggar under implementeringen. 
Genom projektet har gruppen arbetat för att dela in projektmedlemmarna i olika grupper där 
varje grupp jobbar med sitt specifika område. Gruppen har även haft ett tilldelat projektrum 
vilket gjort det väldigt naturligt för projektmedlemmarna att jobba med parprogrammering.  
 
Gruppen har också jobbat till viss del med Scrum under projektet. Som i de flesta verkliga 
scenarion har gruppen valt ut de delar av Scrum vi trodde skulle gynna projektgruppen och 
använt dessa principer. I vissa fall har principerna anpassats men inte alltid till det bättre. 
Gruppen har inte haft dagliga Scrum-möten men gruppen har haft tre möten i veckan där varje 
projektmedlem uppger vad de jobbat med sedan senast och vad de ska göra härnäst. Till 
skillnad från Scrum har gruppen även använt dessa tillfällen för att diskutera lösningar på 
eventuella problem. Att ha tre möten i veckan har fungerat väl för gruppen. I våra 
omständigheter har det fungerat bra då gruppmedlemmarna har kurser utöver 
kandidatprojektet och andra aktiviteter. Då kan det vara svårt att få gruppen att samlas varje 
dag.  
 
Gruppen har även sett till att hålla demo för kunden. Dock kunde detta ha gjorts oftare och 
tidigare. Den första demo gruppen gjorde var i början av iteration 3. Gruppen hade möjlighet 
att göra demo tidigare men valde att fortsätta med implementationen för att gruppen inte var 
tillräckligt nöjda med systemet. Gruppen skulle kunna ha mer kontakt med kunden, och för att 
se vad kunden förväntade sig av gruppen skulle fler avstämningar kunna hållits. Trots dessa 
brister blev kunden mycket nöjd men för gruppen var det en stor risk. Hade kunden inte gillat 
systemet hade det inte funnits tid att göra om systemet. 
 
För att göra koden bättre skriven och enklare att vidareutveckla användes en kodstandard. 
Kodstandarden fylldes i allteftersom projektet fortskred, närhelst en ny potentiell regel 
upptäckes. Vid stilbrott mot kodstandarden rättade gruppen till den felaktiga koden. Vid 
mindre felaktigheter kunde vem som helst uppdatera koden, medan vid större felaktigheter 
meddelades den som skrivit koden. Detta för att personen skulle bli medveten om vilket eller 
vilka typer av fel som den använt sig av i koden. Gruppen har använt kodstandarden för att 
skriva mer enhetlig och lättläslig kod. Det har även gett bra erfarenheter till gruppen då vi 
använt en etablerad källa som bas för kodstandarden. 
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6.3   Arbetet i ett vidare sammanhang 
DAVE använder sig av ett positionssystem som håller koll på användarnas position. Detta kan 
i vissa fall kränka den personliga integriteten. Genom positionshistorik kan DAVE användas 
för att kartlägga en persons position för en hel dag. Däremot är DAVE ett system där 
användare måste själva bära med sig en enhet för att kunna registreras av DAVE. De måste 
även ha godkända Bluetooth-enheter för att systemet ska spara positionshistorik. Användaren 
måste alltså själv vidta ett antal åtgärder för att kunna bli spårbar. Till exempel måste 
användaren uppge sin MAC-adress för att den ska kunna läggas till och bli godkänd samt 
själv slå på Bluetooth-enheten och göra den tillgänglig för systemet att upptäcka. Detta gör att 
DAVE är ett system med möjlighet att kränka den personliga integriteten, men eftersom att 
användarna måste läggas till i systemet, själva göra det aktiva valet att bli spårbar och ha 
aktiverade Bluetooth-enheter anser gruppen att systemet inte gör det. 
 
I och med att systemet består av hårdvara finns det en del miljöaspekter att ta hänsyn till. Till 
exempel krävs det användning av olika resurser för att tillverka all hårdvara. Allt från 
serverkomponenter och nodkomponenter till alla kablar som används för att koppla upp och 
ihop systemet kräver olika resurser som kan påverka miljön. Utöver själva tillverkningen av 
komponenterna som används finns det också behov av att modifiera den fysiska miljön för att 
få DAVE att passa in. Även om systemet inte kräver särskilt stora ändringar krävs det 
fortfarande att ström och internetkablar finns på varje plats där en nod ska placeras ut. 
 
En stor fördel med att DAVE är skalbart är att denna påverkan på de olika aspekterna alltid 
hålls minimal med avseende på hur stort system som byggs. Istället för att kräva att ett visst 
antal noder kopplas upp, kan användaren själv välja hur många noder som behövs och på så 
sätt minimera påverkningarna utifrån den egna situationen. Dessutom kan användningen av 
systemet anpassas efter de egna behoven. Går det att se ett användningsområde för 
platsberoende meddelanden kan DAVE väldigt lätt anpassas och byggas ut för att matcha 
användningsområdet. Detta medför att DAVE kan komma att påverka och underlätta för 
många människor ur ett samhälleligt perspektiv, speciellt i miljöer där det finns behov av att 
ha båda händerna fria.  
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7   Slutsatser 
Genom att implementera systemet DAVE har gruppen lyckats skapa värde för kunden. 
Gruppen har skapat ett fundament som har de tänkta funktionerna men även går att 
vidareutveckla för att skapa mer avancerade funktioner. För att vidareutveckla systemet kan 
kunden exempelvis ändra databasschemat, men ha kvar databasen. Kunden kan även lägga till 
nya arbetsuppgifter som trådpoolen automatiskt tar hand om. Detta ger ett värde till kunden 
eftersom att systemet går att sätta i bruk men även förbättras. 
 
För att skapa mer värde för kunden hade en ökad kundkontakt kunnat utnyttjas. Genom den 
ökade kundkontakten skulle kunden ha ännu större inblick och inflytande i varje steg av 
utvecklingen. Det hade också gett värde till kunden om fler demonstrationer utförts. Kunden 
hade då till exempel haft lättare att uttrycka önskningar om kravändringar mitt i iterationer. 
 
Gruppen har varje iteration följt upp arbetet med SEMAT Kernel ALPHA:s vilket har hjälpt 
till att ge en bild över i vilket stadie gruppen befinner sig. Detta har hjälpt gruppen att blicka 
framåt och bygga en plan för framtida iterationer. SEMAT Kernel ALPHA:s har varit 
användbara men de har egentligen bara använts kring iterationsbyten. Mitt inne i en iteration 
har gruppen inte lagt stor fokus på dem utan väntat till slutet på iterationer för att då skapa en 
uppfattning om hur gruppen ligger till med hjälp av SEMAT Kernel ALPHA:s. 
 
Från erfarenheter av projektet har gruppen lärt sig att tidigt identifiera potentiella 
problematiska områden hos ett projekt. Då kan gruppen under förstudien både forska och testa 
inom området och undvika större problem eller förändringar i kravspecifikationen längre 
fram. Vi har också förstått vikten i att ha en öppen och klar kommunikation med kunden, och 
att demonstrera framgångarna under projektet.                 
                        
För att utveckla en server som snabbt ska klara av att hantera stora flöden av meddelanden 
krävs det att systemet är robust och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Att kunna hantera 
flera meddelanden parallellt, med hjälp av multitrådning, möjliggör att servern klarar av att 
hålla en hög genomströmning av meddelanden. 
 
Genom att ha en modul i servern som lyssnar efter meddelanden och köar upp dessa och en 
annan modul som hanterar köade meddelanden skapas ett typiskt producent- och 
konsumentmönster. Genom att dela upp servern i två delmoduler kan varje modul fokusera på 
sin individuella uppgift. Producenten fokuserar på att ta emot meddelanden från nätverket och 
konsumenten fokuserar på att hantera och bearbeta köade meddelanden så fort som möjligt. 
Genom denna uppdelning kan DAVE nå god genomströmning av meddelanden. 
 
För att bygga ett system som har stöd för positionsbestämning av användare i en fysisk miljö 
krävs det att systemet kan analysera och särskilja data från flera oberoende källor. I DAVE är 
dessa källor alla noder. I och med att flera noder kan meddela servern att de ser en viss 
användare i dess närhet måste en central server kunna särskilja dessa. Genom att spara värden, 
i en databas, på hur stark signal som noden ser från användaren kan systemet särskilja dessa 
och bestämma vid vilken nod en viss användare befinner sig genom att jämföra signalstyrkan. 
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Appendix A  - Utveckling av Bluetooth-modul 
Den här delen är skriven av Erik Linder-Norén som hade rollen som analysansvarig under 
projektet. 
 
A.1  Inledning 
Den här individuella delen av kandidatrapporten kommer att behandla den roll som Bluetooth 
har spelat under projektets gång och hur utvecklingen av Bluetooth-modulen har gått till. 
Bluetooth spelar en central roll i det syfte som systemet kommer att användas för. Då 
systemets syfte är att kunna lokalisera en specifik användare och sedan skicka meddelandet 
avsett för den användaren till rätt position krävs det att systemet kontinuerligt uppdaterar 
informationen i servern om var användaren befinner sig.  
 
För att åstadkomma detta behövdes en Bluetooth-modul implementeras, så att varje nod med 
hjälp av Bluetooth kunde söka efter enheter i sin närhet och sedan med den informationen 
meddela servern om vilka användare som befinner sig vid vilka noder. Dessa noder skulle 
även ha möjlighet att ta emot data från Bluetooth Low Energy-utrustade sensorer lokaliserade 
i dess närhet.  För att åstadkomma detta krävdes det att gruppen utvecklade en Bluetooth-
modul med hjälp av ett bibliotek som har stöd för båda dessa parametrar, och att den 
avsökningen och dataöverföringen kunde ske så regelbundet som möjligt.  
 
Gruppen delade tidigt under projektet upp utvecklingen av systemet i ett flertal mindre 
grupper, för att ge varandra möjligheten att specialisera sig inom ett visst område som 
innefattar projektet.  Jag anmälde tidigt intresse, och blev tilldelad ansvaret för utvecklingen 
av Bluetooth-delen av projektet, och i och med det tänkte jag i den här texten skildra min syn 
på hur utvecklingen av den delen har sett ut.  
 
A.1.1   Syfte 
Syftet är att redogöra hur gruppen har använt sig av den funktionalitet som Bluetooth 
tillhandahåller för att kunna bestämma positionen av en grupp användare, och för att med 
hjälp av Bluetooth Low Energy kunna ta emot data från Bluetooth-sensorer som kommer 
befinna sig i närheten av systemets noder.  
 
A.1.2   Frågeställning 

1.   Hur kan Bluetooth användas för att frekvent uppdatera systemets server med 
positionen av de användare som finns registrerade i systemet?	 

2.   Hur kan Bluetooth Low Energy användas för att kontinuerligt ta emot data från 
sensorer i nodernas närhet? 	 

  
A.2  Bakgrund 
Då en funktionalitet som är väsentlig för systemets syfte är att hålla reda på vilka mottagare 
som befinner sig vid en specifik nod vid ett tillfälle var det viktigt att hitta en teknik som 
möjliggör detta.  
 
Då gruppen blev tilldelade projektet blev den informerad om att detta skulle göras med hjälp 
av Bluetooth-enheter, och avsökning efter dessa, vid varje nod. Gruppen fick även tidigt 
under projektets gång information om att kunden även önskade sig möjligheten att vid 
noderna kunna ta emot data från Bluetooth-utrustade sensorer som skulle befinna sig i 
närheten av noderna.  
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A.3  Teori 
I detta kapitel kommer jag att förklara vad Bluetooth och Bluetooth Low Energy är. 
Utvecklingen av, och bakgrunden till både Bluetooth och Bluetooth Low Energy kommer att 
beskrivas, och även skillnaden mellan dessa. 
 
A.3.1   Bluetooth 
Bluetooth är en trådlös kommunikationsstandard som möjliggör dataöverföring över kortare 
distanser med låg energiförbrukning. [20] 
 
Utvecklingen började 1994 då Ericsson ämnade att utveckla ett trådlöst headset [18].  
Namnet Bluetooth härstammar från den danska kungen Harald Blåtand, som under 900-talet 
regerade i Danmark. Harald Blåtand blev känd för att ha gjort ett splittrat Danmark som 
bestod av mindre stammar till ett enat land, och introducerade även kristendomen i Danmark.  
 
Det var Jim Kardach, som hade ansvaret för den tekniska utvecklingen hos Intel, som 1997 
föreslog namnändringen till Bluetooth. Motiveringen var att Bluetooth skulle ena en samling 
mindre kommunikationsprotokoll till en universell standard, likt Harald Blåtand hade enat ett 
rike splittrat i mindre stammar till ett samlat. Året 1996 började Intel och Ericsson ett 
samarbete i utvecklingen av Bluetooth. Tekniken som Ericsson och Intel hade arbetat på 
lanserades i Maj 1998 med namnet Bluetooth, under stora förväntningar [19].  
 
Innan Bluetooth var standarden att enheter så som datorer, mobiltelefoner och så vidare 
kommunicerade med varandra med hjälp av ett flertal olika typer av kablar som deras 
användare hela tiden var tvungna att bära med sig [20].  
 
Trots att de flesta av enheterna kommunicerade med hjälp av RS-232 seriell databuss, så var 
det ofta så att de kontakter som fanns på enheterna skiljde sig åt beroende på vilken tillverkare 
som låg bakom enheten. Syftet med Bluetooth var att etablera en trådlös 
kommunikationsstandard där alla enheter som stödde Bluetooth, oberoende av tillverkare, 
skulle ha möjlighet att kommunicera med varandra [20].  
 
En Bluetooth-utrustad enhet kan koppla upp sig mot upp till sju stycken andra enheter som 
stödjer Bluetooth, och bilda ett så kallat piconet. Dessa enheter kan vara till exempel ett 
trådlöst headset, en skrivare och så vidare. Ett piconet är ett nätverk som består av två eller 
flera sammankopplade Bluetooth-enheter. Ett piconet kan bestå av en master-enhet, och upp 
till sju aktiva slav-enheter. Mastern är den enhet som registrerar de andra enheterna, som 
kallas slaves, och har kontroll över dessa. Trådlös kommunikation mellan dessa enheter kan 
sedan ske så snart denna kontakt har uppstått. Om en mobiltelefon till exempel kopplar upp 
sig mot ett trådlöst headset bildas ett piconet där mobiltelefonen är master och headsetet är 
slave, och där mobiltelefonen kan skicka data trådlöst till headsetet [20].  
 
Bildandet av piconets består av två faser. Den första fasen består av att den enhet som 
kommer fungera som master i nätverket söker efter Bluetooth-enheter i dess närhet, och den 
andra fasen består av en förfrågning som master-enheten som kan göra till en specifik enhet 
om att bli en del av dess piconet [20].  
 
A.3.2   Bluetooth Low Energy 
Bluetooth Low Energy, ofta förkortat till Bluetooth LE, presenterades ursprungligen som 
Wibree av Nokia, 2006, men blev 2010 implementerad i den fjärde versionen av Bluetooth 
Core Specification, som även blev tillkännagiven under namnet Bluetooth Smart [21]. 
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Bluetooth var ursprungligen utvecklat för att ha en låg energiförbrukning samtidigt som det 
skulle möjliggöra hög trådlös överföringshastighet. Vanligt förekommande Bluetooth-enheter 
har endast 2,5 mW i energiförbrukning och är optimerade för att vara avstängda när de inte 
används. Men även vid denna låga energiförbrukning är protokollet inte lämpat för små 
sensor-utrustade enheter [23].  
 
Många nyare sensorer och fyrar kräver inte den höga överföringshastigheten som Bluetooth 
tillhandahåller, men kräver istället möjligheten att skicka små mängder data kontinuerligt, så 
som hjärtfrekvens, temperaturvärden och kaloriförbränning [22]. 
 
Då det inte fanns något kommunikationsprotokoll som mötte dessa krav utvecklades 
Bluetooth Low Energy, som var optimerat för att kunna hantera överföring av små mängder 
data men att då kunna sköta den kommunikationen kontinuerligt och med hög frekvens [22]. 
 
Bluetooth Low Energy har väldigt låg energiförbrukning. En Bluetooth-fyr som sänder sin 
position via Bluetooth Low Energy kan, utrustad med en iPhone 5:s batteri, sända den 
informationen under en period på fem till tio år [23].   
 
A.4  Metod 
Inhämtande av information om Bluetooth under utvecklingen har skett först och främst via 
litteratur, internetforum där problem liknande de gruppen stöter på under utvecklingen 
behandlas, dokumentationssidor för det bibliotek gruppen väljer att använda för utvecklingen 
och rapporter och informationssidor för Bluetooth.   
 
Noderna ska med hjälp av Bluetooth kunna skanna efter enheter i närheten och sedan skicka 
denna data tillsammans med signalstyrkan till servern. Den skickade information ska sedan på 
serversidan jämföras med data från övriga noder i systemet för att sedan användas till att 
bygga upp en lista över vilka enheter som befinner sig vid respektive nod. På så sätt är det 
sedan enkelt att veta var systemet ska skicka inkommande meddelanden menade för en viss 
enhet. 
 
Vid varje nod kommer det även att finnas Bluetooth LE-utrustade sensorer som kontinuerligt 
och frekvent kommer att tillhandahålla information som systemet måste kunna ta emot, och 
den informationen ska sedan paketeras och skickas vidare till kundens server.  
För att kunna hantera Bluetooth-funktionerna som krävs för att bygga systemet som kunden 
har efterfrågat var det viktigt att hitta ett bibliotek som har stöd för detta. Framförallt var det 
viktigt att se till att stödet fanns för den funktionalitet som Bluetooth Low Energy möjliggör, i 
och med att Bluetooth Low Energy fortfarande är en förhållandevis ung teknik. 
 
Den första prioriteten i utvecklingen av Bluetooth-modulen var i och med detta att hitta ett 
passande bibliotek som tillhandahöll den funktionalitet som krävdes av kunden för avsökning 
och överföring av data från Bluetooth Low Energy-utrustade sensorer i närheten av noderna.  
Gruppen hade ursprungligen tänkt att göra utvecklingen av noderna i Windows-miljö då 
kundens system som DAVE skulle kommunicera med hade Windows som plattform.  
 
Gruppen började alltså med att titta på vilka utvecklingsbibliotek för Bluetooth som fanns för 
Windows, och då med C# som utvecklingsspråk, då kunden hade utvecklat sitt system i det 
programmeringsspråket.  
Efter lite sökande kunde det dock konstateras att för att ha stöd för Bluetooth Low Energy 
med Windows som plattform så var det tvunget att utvecklas en så kallad Windows Universal 
Platform-applikation, vilket är applikationer utvecklade för Windows 10 med stöd för alla 
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typer av skärmstorlekar och enheter som kör Windows 10. För att sedan kunna utveckla en 
sådan applikation och använda den i ett kommersiellt syfte var det även ett krav att registrera 
applikationen i Windows Store. Detta var inget alternativ för kunden och i och med detta 
valde gruppen att sköta utvecklingen av modulen med Linux som plattform.  
 
När gruppen väl hade valt att utveckla noderna med Linux som plattform fanns det större 
valmöjligheter när det kom till Bluetooth-bibliotek. Gruppen hade valt att göra utvecklingen 
av multitrådning i C++ och i och med det togs även beslutet att använda det 
programmeringsspråket för utveckling av Bluetooth-modulen.  
Efter att ha sökt lite hittade påträffades biblioteket QT Bluetooth, som tillhandahöll all den 
funktionalitet som krävdes för systemet, och som även var väl väldokumenterat.  
Gruppen började sedan med att implementera sökningen efter Bluetooth-enheter, och 
paketering av den informationen som behövdes i servern för att bestämma positionen av 
användare av systemet.     
 
A.5  Resultat  
Gruppen använde den funktionalitet som QT Bluetooth-biblioteket tillhandahöll för att 
utveckla en Bluetooth-modul som då den körs i noderna kan göra kontinuerliga avsökningar 
av sin omgivning efter enheter som finns registrerade som användare.  
 
För att veta vilka enheter som var faktiska användare av systemet utvecklade gruppen en 
funktionalitet i det användargränssnitt som kommer med systemet, där administratören kan 
fylla i MAC-adresserna för de enheter som ska kunna fungera som mottagare för 
meddelanden som skickas via kommunikationssystemet. 
 
Vid varje nod gör Bluetooth-modulen som gruppen utvecklat avsökningar efter dessa 
registrerade enheter med jämna mellanrum, och så snart en Bluetooth-enhet upptäcks sparar 
modulen enhetens MAC-adress och dess signalstyrka i paket som sedan ska skickas till 
servern där en jämförelse kommer att göras av enheternas signalstyrka för att bestämma 
vilken nod enheten befinner sig närmast. Det är sedan till den noden som ett meddelande 
avsett för användaren som Bluetooth-enheten tillhör kommer att skickas. Om MAC-adressen 
för enheten inte finns bland de enheter som är registrerade som användare så kommer 
systemet att bortse från den enheten i servern. 
 
I lösningen som implementerades för avsökningen söker noderna efter Bluetooth-enheter med 
tio sekunders intervall. Detta gjordes då gruppen vid implementationen märkte att noderna 
behövde den tiden mellan sökningarna för att Bluetooth-socketen skulle hinna stängas ned 
från den tidigare sökningen innan en ny sökning kunde påbörjas. Detta innebar att när det 
startades en ny sökning kördes den i en process som modulen fick vänta på tills den var 
färdig. När sökprocessen var färdig krävdes det sedan en väntetid på tio sekunder innan en ny 
sökprocess kunde startas. 

 
För att kunna ta emot data kontinuerligt från de sensorer som kommer att vara positionerade i 
närheten av noderna används den funktionalitet som finns i Bluetooth Low Energy. Dessa 
Bluetooth Low Energy-utrustade sensorer tillhandahåller data på en frekvent basis till den 
modul som gruppen utvecklat för att behandla sensorerna. Denna modul byggdes med hjälp 
av det stöd som finns för den ovan beskrivna funktionaliteten i biblioteket QT Bluetooth. 
 
Modulen är vid leverans till kunden anpassad för att kunna ta emot en viss typ av 
sensorvärden, men det är vid ett senare tillfälle simpelt att vidareutveckla denna modul till att 
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ha möjlighet att ta emot andra typer av sensorvärden, som till exempel temperaturvärden och 
hjärtfrekvensvärden. 
 
Bluetooth-modulen som gruppen utvecklar ska alltså både kunna göra avsökningar efter 
Bluetooth-enheter, men samtidigt leta efter sensorenheter som ska tillhandahålla värden till 
systemet.  
 
När systemet kopplar upp mot dessa sensorer med hjälp av biblioteket ska det göras asynkront 
till resten av avsökningen och systemet ska alltså kunna hämta värden samtidigt som 
avsökningen görs. Det faktum att det endast kunde göra sökningar i tio sekunders intervall 
gjorde att det inte gick att ha en uppkoppling mot en Bluetooth Low Energy-enhet asynkront, 
då processen där avsökningen gjordes var tvungen att avslutas innan det gick att starta en ny 
avsökning. Detta gjorde att gruppen valde att implementera en separat lösning för 
uppkoppling och dataöverföring från Bluetooth Low Energy-enheter, som alltså då inte 
kommer vara en del av det övriga systemet vid leverans till kund.   
 
A.6  Diskussion 
Ett problem gruppen stötte på var att efter varje sökning krävdes det tio sekunder innan det 
gick att starta en ny sökning. Tanken var att modulen skulle köra avsökningen på en tråd som 
hela tiden startade en ny sökning så snart den nuvarande sökningen var färdig. Detta skulle i 
så fall göra det enkelt att parallellt med det göra den dataöverföring som skulle göras från 
sensorer utrustade med Bluetooth Low Energy i nodernas närhet.   
 
I och med att modulen var tvungen att stänga tråden där avsökningen hade gjorts var det svårt 
att parallellt med det utföra dataöverföringen, då det skulle kräva flera avsökningar samtidigt, 
vilket inte var möjligt på en och samma Bluetooth-socket. Detta gjorde att gruppen valde att 
leverera en modul där dataöverföringen kunde göras som fick vara separerad från resten av 
applikationen. Kravet för dataöverföringen var inte av högsta prioritet och i och med det var 
det ok att leverera systemet strukturerat på det viset.  
 
A.7  Slutsats 
För att svara på den första frågeställningen använde gruppen avsökningsfunktionaliteten i 
biblioteket QT Bluetooth för att bestämma vilka användare som står vid vilka noder. I den 
produkt som kommer levereras till kunden har noderna möjlighet att avsöka sina områden och 
uppdatera servern med information om de funna enheternas signalstyrkor och deras MAC-
adresser.  Med hjälp av denna information kan servern sedan jämföra enheternas signalstyrkor 
för att kunna positionera enheterna vid den nod som de befinner sig närmast. Avsökningen 
som noderna gör sker kontinuerligt med tio sekunders mellanrum, och efter varje sökning 
paketeras informationen som krävs för att i servern bestämma vilka användare som finns vid 
vilka noder. Den informationen skickas sedan till servern.  
 
För att svara på den andra frågeställningen tänkte gruppen använda sig av det stöd som det 
fanns i QT Bluetooth för att hämta data från Bluetooth Low Energy-utrustade enheter. I och 
med att det inte gick att köra en tråd som efter varje avsökning direkt påbörjade en ny 
sökning, som det var tänkt, så fanns det dock dessvärre inte tid för att implementera 
möjligheten att sköta dataöverföring från Bluetooth Low Energy-enheter i nodernas närhet 
parallellt med sökningen efter Bluetooth-enheter i den färdiga produkten.   
 
Det gruppen istället valde att göra var att utveckla en separat modul för den dataöverföringen 
som kommer att levereras tillsammans med systemet till kunden, och som denne själv då kan 
implementera i systemet vid ett senare tillfälle, om behovet finns.    
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Appendix B  - Tekniker för mjukvarutestning 
Den här delen är skriven av Henrik Adolfsson som hade rollen som testledare.  
 
B.1  Inledning 
Den här delen handlar om olika sorters mjukvarutestning som finns och i vilka sammanhang 
de olika sorterna passar. Testning har varit en stor del i projektet. Detta både för att kunden 
har satt tydliga krav på produkten och för att systemet måste nå en viss gräns av snabbhet, 
säkerhet och reliabilitet för att kunna användas. 
 
B.1.1   Syfte 
Syftet med denna del är att utforska olika tekniker som kan användas för att försäkra sig om 
ett programs egenskaper genom testning. Bidraget riktar in sig på hur systemet DAVE kan ha 
användning av dessa tekniker. 
 
B.1.2   Frågeställning 

1.   I vilka sammanhang passar olika tester in för systemet DAVE? 
2.   Hur kan olika verktyg och tekniker användas för att utföra tester med DAVE? 

 
B.2  Bakgrund 
Att testa mjukvara är inte enkelt. Flera buggar genom tiderna har gett upphov till enorma 
kostnader [24]. I början av projektet ställde kunden krav på DAVE. Mestadels krav om 
funktionalitet men även kvalitativa krav. Exempelvis hur fort ett meddelande ska hanteras av 
systemet. Mycket av de krav som ställdes är möjliga att testa huruvida de uppfylls eller ej. 
Många krav kunde även fungera fel och resultera i kostsamma och svårlösta buggar. Som 
testledare var det intressant att förstå vilka verktyg och tekniker som kunde användas för att 
visa för utvecklarna och kunden att systemet fungerade som tänkt. På grund av dessa 
anledningar valde jag att sätta mig in i detta område. 
 
B.3  Teori 
Detta kapitel definierar olika typer av testning. Definitionerna för olika testtyper är väldigt 
skilda mellan olika personer och mjukvaruföretag, alltså är de följande definitionerna de som 
kommer användas i denna text. 
 
Många människor definierar test på olika sätt [25][26][27]. I det stora hela definieras test på 
samma sätt men det är fortfarande stora gråzoner mellan vad för sorts test ett visst test är. 
Vissa företag har helt slopat att prata om olika typer av tester och använder endast storleken 
av ett test för att berätta om vad för sorts test det är. [28] Detta eftersom att två olika team på 
samma företag kan definiera samma test på olika sätt men att teamen ofta är överens om hur 
stort ett test är. 
 
Det är även svårt att veta hur effektivt testning är. Detta eftersom att effektiviteten beror till 
stor del på utvecklarna och situationen som testningen sker i. Det är ett öppet problem att 
skapa en vetenskapliga underlag för att undersöka effektiviteten av testning. [29]  
 
B.3.1   Enhetstestning 
Målet med enhetstestning är att validera en enstaka modul. Genom att skriva enhetstester kan 
en utvecklare testa enstaka kodrader och funktioner och validera att dessa fungerar som 
förväntat. [30]  
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Den vanligaste formen av kommando i enhetstestning är assert och används för att testa ett 
enkelt påstående. Exempelvis assert GetValueFromImportantFunction() == 2. De flesta ramverk 
erbjuder varianter av assert_eq, assert_true, assert_neq för ekvivalens, sanning och icke-ekvivalens 
testning, respektive. [31] 
 
Enhetstestning används för att testa enstaka moduler. I Java skulle detta svara mot enstaka 
klasser. I python skulle detta svara mot en modul och i C++ skulle detta svara mot en header-
fil och dess implementering. [30]  
 
Låt oss anta att vi har ett problem i Modul A som kan hittas med hjälp av enhetstestning och 
alla andra moduler har inga problem. Om samtliga tester för System A och System B körs kan 
vi i Figur 8 se att enhetstestningen ger varningar för Modul A. 

 
Figur 8 - Enhetstestning avslöjar om det är fel på en modul. Om det är en pil ifrån modul i till modul j betyder detta att 
modul j beror på modul i. I bilden har enhetstestning körts för samtliga moduler. 

B.3.2   Whiteboxtestning 
Whitebox testning handlar om att skriva tester med koden i tanke och därigenom försöka hitta 
logikfel. I whitebox testning ingår flera olika formella tekniker som kan användas för att 
upptäcka förbättringar. Exempel på dessa är kontrollflödestestning och grentestning. [32] 
 
Kontrollflödestestning är ett sätt att utforma tester utifrån vilka vägar en kod tagit under test. 
Det finns två primära mått. Det ena är statement coverage som mäter vilka rader som 
programmet exekverat och vilka rader som inte exekverats. På detta sätt kan en utvecklare se 
vilka rader kod som faktiskt körs under en testning och vilka som inte körs. De rader som inte 
körs är bra hjälpmedel för vilka sorts tester utvecklaren bör skriva. Det andra måttet är branch 
coverage. Detta mäter vilka olika vilkors-satser som någonsin blivit sant/falsk. Exempelvis 
om en kodsnutt har en  if {...} else {...}  sats kollar branch coverage om det första blocket 
och/eller det sista blocket någonsin körts. I Figur 9 visas ett exempel på statement coverage 
och branch coverage. [32] 
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Figur 9 - På vänster sida visas att första if-satsen har evaluerats till sant och falskt, andra ha endast evaluerat till falskt. Till 
höger visas en annan körning och vilka rader som exekverats. 

    
Grentestning är en metod där en utvecklare skriver tester sådan att samtliga möjliga 
vilkorssatser evalueras sant och falskt minst en gång. Det är med andra ord en uttömmande 
form av testning och används nästan endast på mindre kodbitar. Antalet tester som behövs 
skrivas för grentestning växer vanligtvis enligt 2^x där x är antalet olika vilkorssatser i den 
testade koden. [32] 
 
B.3.3   Integrationstestning 
Integrationstestning används för att se om delar av ett system samverkar korrekt. 
Integrationstestning antar att de testade modulerna fungerar var för sig och det är främst 
interaktionen mellan modulerna som är viktig. Integrationstestning är en av de viktigaste 
testerna då de flesta system består av flera olika små-system som samverkar. [30]  
 
De två vanligaste sätten att integrationstesta är bottom-up och top-down. Vid bottom-up  
testar utvecklaren ett system genom att börja integrera de enklaste delarna och arbeta sig 
uppåt. Vid top-down jobbar utvecklaren ifrån andra hållet. Utvecklaren jobbar med att 
integrera de stora systemen först och sedan integrera delsystem av dessa. Vid dessa tester 
användes två tekniker som kallas driver och mock. En driver är något som används för att 
simulera ett system på en högre nivå, det är inte det fullt implementerade systemet men för de 
integrerade modulerna skulle det lika gärna kunna vara det. En mock är något som simulerar 
ett lägre system, det skickar tillbaka typiska värden för de funktioner som subsystemet 
implementerar. [33]  
 
Genom Bottom-up och Top-down testning kan en utvecklare testa gränssnitt och logik, 
respektive, för ett system. [33]  I visas en bild på ett system som kan testas med bottom-up 
respektive top-down och vad som skulle behöva bli mock:at och vad som behöver en driver i 
båda fallen. 
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Figur 10 - System A ska integrationstestas. Vid Bottom-up måste systemet ha en driver för system A, vid Top-down måste 

subsystem A och subsystem B mockas. 

 
B.4  Metod 
Litteratur och internetsidor undersöktes efter information om definitioner på olika typer av 
test. De funna källorna användes för att definiera några olika typer av tester. Källorna 
användes för att skapa underlag för när olika test skulle passa in för DAVE. Även mindre 
formella källor granskades eftersom dessa kunde tillkännage hur test används av olika 
utvecklare ”ute i verkligheten”. 
 
Efter att ha funnit information om olika tester söktes passande verktyg upp och undersöktes. 
De som kunde användas av DAVE sparades för att undersöka om de lätt kunde skapa värde 
för gruppen. I slutändan blev detta endast Googletest och Googlemock, varav endast 
Googletest användes. De två tekniker som verkade mest användbara för DAVE var 
enhetstestning, vilket tillhandahålls av Googletest, och mockning, vilket tillhandahålls av 
Googlemock. Däremot gjorde gruppen ingen större satsning på att använda Googlemock då 
mycket av de modulerna som skrevs berodde på hårdvara och det var svårt att skriva 
automatiserade tester till dessa. 

 
B.5  Resultat 
Detta kapitel kommer att försöka förklara vilken nytta olika testtyper, verktyg och tekniker 
haft för utvecklingen av DAVE. 
 
B.5.1   Enhetstestning 
Enhetstestning är den form av testning som varit enklast att använda för DAVE. 
Enhetstestning har använts för att testa främst två moduler i projektet. Dessa modulerna var 
protokollet och databasen. Protokollet var väldefinierat redan innan kodningen av protokollet 
började. Detta gjorde att enhetstester skrevs för att testa funktionerna för protokollet. 
Databasen var den andra modulen som använde sig av enhetstestning. Motiveringen bakom 
detta var att databasen var enkel att enhetstesta med ramverket och eftersom att databasen 
skrevs i SQL, inte i C++, kunde förändringar enkelt testas för att se hur de påverkade 
systemet.   
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Gruppen använde sig utav Googletest för att skriva enhetstestning i projektet. Googletest 
används för att skriva tester för C++ och har stöd för att enkelt sätta upp testfall. Googletest 
har tillhandahållit de kommandon (assert_*) som diskuteras i teoridelen. 
 
B.5.2   Whiteboxtestning 
De tekniker som beskrivits användes inte i någon större utsträckning inom testningen utav 
DAVE. Däremot användes konceptet av whiteboxtestning för att definiera ett fåtal av de 
enhetstester som skrevs. Genom att analysera den kod som skrivits så skapades idéer till vilka 
tester som bör skrivas för att testa koden. Detta användes bland annat vid utformandet utav 
enhetstestningen för protokollet. 
 
B.5.3   Integrationstestning 
I DAVE har integrationstestning skett manuellt. De flesta test som gjorts för att integrera 
moduler har varit tvungna att gå mellan server och noder. På grund av detta skrevs inga 
automatiserade integrationstester. De tester som skedde för att integrera systemet behövde i de 
flesta fall nätverk, flera datorer och Bluetooth. Detta var svårt att automatisera vilket gjorde 
att Googlemock inte användes för att mocka. Gruppen såg alltså inget sätt att använda sig utav 
bottom-up integrationstestning. 
 
B.6  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras rimligheten i resultatet. 
 
I samtliga fall där testning används behövs det oftast en kontext för att förstå vilken testning 
som behövs. Detta gör att de flesta resultaten om när en viss testtyp bör användas är irrelevant 
utan kontext. Dock har många tekniker visat sig användbara för att utveckla och förbättra 
mjukvara i de flesta fallen och för en utvecklare är det viktigt att känna till vilka verktyg och 
tekniker som finns och utveckla ett kunnande om när olika tekniker passar. 
 
Ingen gruppmedlem har sedan tidigare haft enorm erfarenhet av testning. På grund utav detta 
har gruppen inte kunnat jämföra hur väl testning fungerat jämfört med tidigare projekt, 
eftersom att det inte finns mycket att jämföra med. Detta gör att resultaten inte är lika 
trovärdiga som om de kommit ifrån en veteran inom området. 
 
De listade verktygen och tekniker har ofta byggts av utvecklare för att fylla ett behov, 
speciellt de verktyg som listas under enhetstestning. Detta gör att verktygen är uppkomna 
utifrån en praktisk applikation, ett behov av att testa. Även om de givna argumenten i texten 
skulle vara tveksamma är de nämnda verktygen väl värda att sätta sig in i, då de vilar på 
erfarenhet och praktisk användning. 
 
B.7  Slutsats 
Det finns många olika typer av tester och de flesta testare är oense om den exakta definitionen 
av en testtyp. Däremot finns det många ramverk för att testa vilket gör det enkelt att göra 
testning till en fundamental del av sin utvecklingsprocess. 
 
Enhetstestning har använts till stor fördel i utvecklingen av DAVE. Enhetstestningen har gjort 
att gruppen kan göra små förändringar i koden för protokollet eller databasen och sedan testa 
om förändringarna ändrar funktionaliteten. Detta gjorde att enhetstestning var väldigt 
användbart i utvecklingen av DAVE och gjorde att gruppen kunde arbeta fortare. För att 
skapa enhetstester har gruppen använt sig utav Googletest, ett ramverk som gör det enkelt att 
köra enhetstester. Genom att kompilera med Googletest skapas en körbar fil som kör alla 
definierade tester, om någon del i ett test misslyckas så skrivs detta ut. 
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Whiteboxtestning användes inte i någon större utsträckning av gruppen. Däremot så var det 
användbart för det lilla det användes. På grund av whiteboxtestnings objektivitet var det 
enkelt att se vilka testfall som behövdes för att täcka koden helt. Genom att skapa testfall har 
gruppen kunnat försäkra sig bättre om kodens kvalitet och därmed har whiteboxtestning gjort 
nytta för DAVE. 
 
Genom att använda verktyg som Googletest för att skapa tester har gruppen sparat väldigt 
mycket tid när det kommer till utformningen och körningen av testfall. Den resulterade filen 
med alla definierade tester har underlättat testningen genom att alla tester alltid kördes igenom 
och gruppen blev meddelad om någon del i ett eller flera test misslyckats. Det har också varit 
en smidig teknik att använda tillsammans med DAVE då testfallen har kunnat utvecklas i takt 
med att systemet utvecklats. När ny funktionalitet lagts till eller gammal kod ändrats var det 
enkelt att verifiera om koden ändrat någon funktionalitet eller om allt fortfarande fungerade. 
Alla gamla testfall var väldigt enkla att köra igenom med den nya koden och inga större 
förändringar i testkoden behövde göras för att testa ändringar. 
 
På grund av integrationstestnings löst definierade natur har integrationstestning förekommit i 
projektet. Dock har inga tekniker så som top-down och bottom-up använts. Den teknik som 
skulle passat bäst var bottom-up på grund av hur gruppen jobbade. En av anledningarna till att 
bottom-up inte användes var för att det verkade vara svårt att använda för DAVE. Mycket av 
de saker som integrerades var moduler som arbetade tätt mot hårdvara, nätverk och Bluetooth 
specifikt. Eftersom mycket av DAVEs kommunikation sker över nätverket, mellan server och 
noder, var det svårt att mocka. I projektet hade vi därför inte nytta av de vanligare teknikerna 
för integrationstestning.  
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Appendix C  – Utveckling av robusta system med C++ 
Den här delen är skriven av Jarle Mathiesen som hade rollen som kvalitetssamordnare under 
projektets gång. 
 
C.1  Inledning 
Under projektet har flera tusen rader C++ kod och tillhörande dokumentation skrivits. Som 
kvalitetssamordnare hade jag i ansvar att utarbeta riktlinjer för att stärka kvaliteten i 
kodbasen. En hög kvalitet på kodbasen kommer i slutändan bidra till att kvaliteten på 
produkten också förbättras. Det finns många olika sätt att utarbeta sådana riktningslinjer för 
kvalitetssäkring, och vissa av dessa riktningslinjer kan visa sig vara mer lämpliga än andra.  
 
C.1.1   Syfte 
Syftet med detta avsnitt är att se på programmeringsspråket C++ och vilka möjligheter 
programmeringsspråket erbjuder för utveckling av robusta system. Avsnittet avgränsas till att 
inte analysera arbetsmetodik, testning och liknande som onekligen har stor inverkan på den 
slutliga kvaliteten hos ett system. Målet är istället att analysera aspekter vid 
programmeringsspråket C++ från standarden C++03 till och med standarden C++14, och hur 
en mindre grupp kan utnyttja programmeringsspråket för att utveckla mjukvara. 
 
C.1.2   Frågeställning 

1.   Hur kan en projektgrupp bestående av 5-10 personer kvalitetssäkra en kodbas skriven i 
C++? 

2.   Vad gör C++ lämpligt för utveckling av system som DAVE där prestanda och 
stabilitet eftersträvas? 
 

C.2  Bakgrund 
Alla nio gruppmedlemmar har arbetat med C++ tidigare i kursen TDDD86 med inriktning på 
datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm. För utvecklingen av DAVE dyker 
också fokusen på stabilitet upp eftersom systemet är tänkt att vara i gång över en längre tid. 
Detta betyder att gruppen måste känna till vanliga fallgropar som kan påverka stabiliteten till 
ett program samt funktionalitet i C++ för att undvika dessa. 
 
C.3  Teori 
Detta kapitel handlar om relevanta teoriaspekter inom C++. 
 
C.3.1   C++ historia 
En stor del av funktionaliteten i C++ förklaras bäst utifrån ett historiskt perspektiv. För att 
förstå hur C++ såg ut då projektet började kan det hjälpa att se hur C++ har ändrat sig med 
åren. År 1979 började Bjarne Stroustrup arbetet på ett programmeringsspråk med namnet ”C 
with classes” [34]. Det nya programmeringsspråket var ett försök på att kombinera bättre 
typcheckning, dataabstraktioner och objektorienterade koncept med programmeringsspråket C 
[34]. År 1985 lanserades den första kommersiella implementationen av det nya 
programmeringsspråket under namnet C++ [34]. Sedan dess har ISO-kommitteen för C++, 
WG21 [35], lagt till många nya funktioner i programmeringsspråket [36]. Resultatet är ett 
programmeringsspråk som kan användas till utveckling av det mesta inom mjukvara, i närmst 
valfritt programmeringsparadigm. Konsekvensen av flera år med ny syntax och nya 
funktioner är dock att C++ av många upplevs vara ett svårläst och uppsvällt 
programmeringsspråk. Bjarne Stroustrup har även sagt att ”Within C++, there is a much 
smaller and cleaner language struggling to get out.” [34]. Implikationen är att C++ kan 
utnyttjas syntaktisk på många olika sätt, och Stroustrup önskar att programmerare väljer att 
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skriva kod på ett sätt som passar till arbetsuppgiften. År 2014, i förbindelse med 
publiceringen av den nya standarden C++14, bad Stroustrup igen programmerare att överväga 
hur de använder programmeringsspråket i presentationen med titeln ”Make Simple Tasks 
Simple!” [37]. Under detta seminarium talade Stroustroup inför många centrala aktörer i C++ 
utvecklarmiljön och visade hur den nya C++ standarden kunde användas för att skriva mer 
lättläst och buggfri kod. 
 
C.3.2   Industrins användning av C++ 
C++ har haft stor succé för större kommersiella och vetenskapliga projekt. Applikationer som 
MySQL, Mozilla Firefox, Google Chrome, SETI@home, flera produkter från Microsoft, alla 
större applikationer från Adobe och en majoritet av alla moderna spel är byggt på C++ [38]. 
Listan över icke-trivial mjukvara som innehåller C++ är väldigt lång, och detta sammanfaller 
med intrycket att C++ är ett allsidigt språk. Mängden mjukvara som är skriven i C++ förklarar 
också varför programmeringsspråket prioriterar bakåtkompabilitet  [39]. 
 
För programmerare kan frånvaron av två större projekt väcka extra intresse; projekten Linux 
och Git som båda påbörjades av Linus Torvalds. Torvalds valde att skriva Linux och Git i ren 
C, väl medveten om att C++ är ett försök på att förbättra C. Han har sedan förklarat sitt val, 
och argumenterar för att komplexiteten hos C++ och tillhörande bibliotek är bland de största 
svagheterna programmeringsspråket har [40]. Nyare C++ standarder har lanserats sedan 
Torvalds offentligt kritiserade programmeringsspråket, och det kan argumenteras kring om 
dessa nya tillskott löser problemen C++ hade, eller om de styrker Linus kritik vidrörande C++ 
komplexitet. [40] 
 
C.3.3    Programmeringsspråket C++ 
En aspekt som i stor grad karakteriserar C++ är stöden för metaprogrammering med mallar 
(template metaprogramming). Sådan programmering i C++ ger programmeraren möjlighet att 
skriva generisk kod som fungerar med flera typer, utan att använda objektorienterade 
lösningar som arv och polymorfism. Metaprogrammering med mallar kan vara mer lämpliga 
än de objektorienterade lösningarna i situationer där stark typning eftertraktas. Konceptet är så 
unikt och annorlunda att många väljer att inte använda det, men metaprogrammering med 
mallar är fortfarande en central del av C++. Orsaken till att denna typ av programmering är så 
central, är att många bibliotek skrivna i C++ använder tekniken. Till exempel är hela 
standardbiblioteket för C++ implementerad med denna teknik, demonstrerat med 
deklarationen av mallen tillhörande behållaren vector visat i Figur 11.  
 

 
Figur 11 - Mall för behållaren vector i standardbiblioteket. 

 
Deklarationen av mallen till vector tar en klass som första argumentet, och minnesallokerare 
som andra argument där en standard minnesallokerare redan är givet. Kompilatorn ersätter 
under kompileringen klassen ”T” och minnesallokeraren ”Allocator” i implementationen av 
mallen med de inparametrar programmeraren gav, och således skapar kompilatorn 
klasspecifika behållare anpassade efter dessa argument. Fördelarna med att använda 
metaprogrammering med mallar är många, och för att säkra stark typkontroll i en kodbas kan 
denna teknik visa sig vara ett bra verktyg [41]. 
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De senaste åren har det gjorts stora ändringar i C++ standarden [42] [43]. En av de större 
ändringarna som kom till C++11 var implementationen av smarta pekare. Smarta pekare är en 
lösning på en av de största orsakerna till instabilitet hos ett system: minnesläckage. 
Minnesläckage är en typ av resursläcka som förekommer när mjukvaran hanterar 
minnesallokeringar på fel sätt [44]. Mer specifikt uppstår ofta minnesläckage när programmet 
allokerar minne och sen ”glömmer” att släppa det reserverade minnet när det inte används 
längre. Upprepas detta tillräckligt många gånger, kommer systemet inte ha mer minne att 
allokera till programmet och resultatet blir att programmet kraschar. Eftersom minnesläckage 
leder till att programmet kraschar, anses det vara en väldigt allvarlig bugg. Minnesläckage är 
undvikbart, och är ofta resultatet av mänskligt misstag under konstruktionen av systemet. 
Majoriteten av moderna programmeringsspråk löser därför detta problem med hjälp av en 
automatisk skräpsamlare, vars uppgift är att återvinna arbetsminne och andra resurser 
programmet aldrig kommer använda igen. Skräphanterare underlättar arbetet för 
programmeraren, men har onekligen en påverkan på prestanda. Skräphanteraren körs också 
utanför programmerarens kontroll, vilket kan skapa problem när det är krav på deterministiskt 
beteende från systemet [45]. Vid utveckling av mjukvara i C++ utan automatisk 
skräphanterare finns möjligheten att analysera det körande programmet med programvaran 
Valgrind. Valgrind är ett verktyg som kan upptäcka möjliga buggar relaterade till 
minnesläckage och trådning [46]. 
 
Det finns flera inofficiella, men fortfarande avancerade skräphanterare för C++ [47] vilket är 
ett exempel på hur flexibelt språket är. C++ implementation av smarta pekare har, precis som 
skräphanterare, som mål att automatiskt avallokera minne som inte används. Eftersom både 
smarta pekare och skräphanterare finns, sitter programmeraren kvar med större valfrihet när 
det gäller hantering av minnesallokering. Flera typer smarta pekare finns i C++, och 
skillnaden ges bland annat av hur många ägare ett objekt de pekar på kan ha. En konstruktor 
tillhörande unique_ptr, som är en smart pekare [48], visas i Figur 12.  
 

 
Figur 12 - En konstruktor för klassen unique_ptr. 

Implementationen i Figur 12 konstruerar en ägare till pekaren ”p” som pekar på ett objekt 
sparat i minnet. Den smarta pekaren kan nu användas som en traditionell pekare, med 
skillnaden att minnet objektet håller på automatiskt avallokeras när den smarta pekaren inte 
kan kallas från andra ställen i programmet.  
 
C.3.4    Bibliotek 
De flesta projekt skrivna i C++ använder sig av externa bibliotek. Bibliotek existerar för att 
spara tid och kvalitetssäkra komponenter som används ofta i mjukvaruutveckling. Ett exempel 
på ett bibliotek är Boost Asio för C++, som är ett bibliotek för input/output samt 
nätverksprogrammering [49]. Många potentiellt ointressanta implementationsdetaljer göms 
undan när bibliotek används i ett projekt, och vid val av väl underhållna bibliotek kan en 
projektgrupp spara mycket tid på att inte behöva testa koden. För att kvalitetssäkra ett system 
är det därför viktigt att välja bibliotek som håller hög kvalitet och som är uppdaterade. 
Tidigare nämnda Boost är ett av de mest välkända biblioteken för C++, och många andra 
bibliotek är baserade på Boost. C++ har många bibliotek med öppen källkod [50] så det är 
även möjligt att utveckla egna interna bibliotek baserade på flera andra bibliotek. Den största 
nackdelen vid att utnyttja bibliotek är att programmeraren inte har kontroll över källkoden. 
Buggar och liknande kan rapporteras in till den ansvariga för biblioteket, men det finns ingen 
garanti att de kommer fixa problemen. Å andra sidan används vissa bibliotek i stora projekt så 
det är många aktörer som har intresse av att de är kvalitetssäkrade. Bibliotek som Boost har 
utvecklats över många år och förbättras löpande. Vid användandet av etablerade bibliotek är 
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det möjligt att spara utvecklingstid samtidigt som projektgruppen kvalitetssäkrar kodbasen 
[51]. 
 
C.3.5   Kodstandard 
Komplexiteten på C++ leder till stor frihet för programmeraren när det gäller utveckling av 
mjukvara. I mindre projektgrupper där det ofta är flera som arbetar på samma kodbas och 
läser kod andra har skrivit, kan det vara logiskt att försöka standardisera hur 
projektmedlemmar skriver kod. Det kan vara en god idé att basera kodstandarden på en 
etablerad kodstandard. På så sätt är det möjligt att dra nytta av andras konventioner som har 
framarbetats över längre tids arbete med C++ [52].  
 
C.4  Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som används för att frambringa resultat. 
 
C.4.1   Analys av C++ för systemutveckling 
Analysen av C++ som lämpligt programmeringsspråk för systemutveckling har gjorts genom 
att undersöka litteratur, då många tips och erfarenheter förekommer där. Vidare underbyggs 
analysen med åsikter och dokument som delats på nätet. Innehåll på nätet har utnyttjats då det 
är här många centrala personer i C++ miljön delar med sig erfarenheter, och eftersom C++ är i 
en ändringsfas är det lättast att hitta relevant information på nätet. Undersökningar av hur 
populärt programmeringsspråket är i industrin har också varit en faktor för vidare reflektioner 
kring hur lämplig C++ är för att utveckla system som DAVE. 
 
C.4.2   Test av prestanda för system implementerat i C++  
För att testa prestandan på C++ i DAVE repeteras en av huvudfunktionerna till systemet tio 
gånger med en timer för varje repetition. Funktionen som testas är att skicka ett meddelande 
från servern till en användare. Detta betyder att systemet måste utföra sin huvudfunktion, som 
är att hitta noden närmast en användare och skicka ut meddelandet till denna nod. I testmiljön 
finns två noder och en aktiv användare. Tidtagningen börjar när servern börjar tolka vad den 
har fått för uppgift, och slutar när servern har lyckats skickat ut meddelandet till närmsta nod.  
 
C.4.3   Kvalitetssäkring 
För att kvalitetssäkra kodbasen tog projektgruppen fram en kodstandard baserat på Googles 
kodstandard för C++. Kodstandarden justerades kontinuerligt med projektet, och små 
ändringar baserades på hur gruppen valde att skriva kod. Avsikten var att kodstandarden inte 
skulle vara ett hinder för programmeraren, utan agera mer som en konsensus på hur gruppen 
vill att koden ska se ut. Parprogrammering ansågs vara ett lämpligt verktyg för att driva 
igenom kodstandarden under utvecklingen av DAVE. Denna utvecklingsteknik ansågs ha 
möjligheten att begränsa antalet buggar, eftersom båda programmerarna behövde komma 
överens om hur koden skulle se ut och hur koden skulle fungera. Projektgruppen planerade 
också in en mer formell kodgranskning i slutet på den andra iterationen, där genomgång av 
kod utfördes av projektmedlemmar som hade arbetat med andra delar av systemet än den som 
granskades.  
 
C.4.4   Kvalitetskontroll 
För att objektivt kontrollera systemets slutliga robusthet utnyttjades primärt programvaran 
Valgrind. Den färdiga serverdelen tillhörande DAVE har testats två gånger i 10 minuter med 
Valgrind medan systemet har hanterat sina huvuduppgifter. Första gången har programmet 
testats för minnesläckage vid att köra Valgrind utan flaggor. Vid denna körning analyseras 
minnesallokeringar och om dessa frigörs korrekt. Den andra körningen testar trådningen av 
servern vid att köra Valgrind med flaggan --tool=helgrind. Detta test varnar om potentiella fel 
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med implementationen av trådning, mer specifikt om race conditions som är när en tråd 
försöker komma åt en resurs som samtidigt ändras av en annan tråd. Loggen från körningarna 
har analyserats för att bedöma hur robust vissa beståndsdelar av systemet är.  
 
C.5  Resultat 
I detta kapitel läggs resultat från rapporten fram. 
 
C.5.1   Resultat från test av systemets prestanda 
Servern spenderade ungefärligt lika lång tid för att dirigera varje meddelande som skickades 
ut, vilket visas tydligt i Figur 13. Hela processen från att tolka uppgiften till att skicka 
meddelandet ut till en nod tog i snitt ungefärligt 4 millisekunder.  Hela processen från att 
tolka uppgiften till att skicka meddelandet ut till en nod tog i snitt ungefärligt 4 millisekunder.  
Hela processen från att tolka uppgiften till att skicka meddelandet ut till en nod tog i snitt 
ungefärligt 4 millisekunder.  
 

 
Figur 13 - Resultat av tidtagning. 

 
C.5.2   Resultat från test av systemets robusthet 
En del av resultatet av minnesläckage-testen för DAVE-servern visas i Figur 14. 
 

 
Figur 14 - Sammanfattning av minnesläckagetest. 

Resultatet tolkas som att tråden med identifieraren 4486 i programmet har gjort 3391 antal 
allokeringar på heapen, och frigjort minnet från 3383 av dessa allokeringar. Totalt har 
ungefärligt 154 kb allokerats av tråd 4486. Vidare visar resultatet att tråden ej definitivt har 
tappat bort allokeringar den har gjort, varken direkt eller indirekt. Totalt är det ungefärligt 1,4 
kb minne som inte har frigjorts än, av de ungefärligt 154 kb allokeringarna tråden gjorde 
totalt. Programmet kör flera tråder, och alla programmets tråder visade samma tendenser som 
tråd 4486 i området minnesallokering. Från det andra testet, av trådningsimplementationen i 
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servern, fås ingen kort sammanfattning. En inspektion av hela loggen från denna körning 
indikerar att servern inte har några race conditions. 
 
C.5.3   Användning av C++ 
Projektgruppen har utvecklat ett system som drar nytta av C++ flexibilitet och omfång. Figur 
15 visar ett exempel på hur DAVE använder funktionaliteten från C++11 vid att trådsäkra 
kritiska avsnitt med mutex-lås, använda auto-nyckelordet för automatisk inferens av datatyp, 
samt att använda smarta pekare för att instansiera objekt på heapen.  
 

 
Figur 15 - DAVE kodexempel. 

Flera bibliotek utöver standardbiblioteket har använts i kodbasen för att utöka systemets 
funktionalitet, däribland MySQL-biblioteket som används i Figur 15 och flera bibliotek från 
Boost. Kodbasen följer den kodstandarden som gruppen har använt med vissa avvikelser. 
Eftersom alla gruppmedlemmar visste om kodstandarden, ledde parprogrammeringen till en 
bättre kontroll av koden som skrevs eftersom avvikelser kunde upptäckas tidigare. 
Kodgranskningen som genomfördes hade också en effekt på kodkvaliteten vid att 
gruppmedlemmar gav varandra återkoppling och tips. 
 
C.6  Diskussion 
En avgränsning i kodstandarden projektgruppen använde var att den inte gick in i detalj på hur 
minnesallokering och liknande borde ha gjorts. En möjlig ändring hade varit att specificera i 
vilka sammanhang som till exempel smarta pekare borde använts istället för traditionella 
pekare, men då hade kodstandarden fått en större roll för hur programmeraren utformar 
mjukvaran framför läsbarheten av kodbasen. Som kvalitetsansvarig valde jag att inte införa 
denna typ av restriktioner, och alla i projektgruppen har kunnat välja fritt vad de tycker är den 
bästa lösningen på diverse problem. Detta sätt att utforma kodstandarden fungerade bra under 
projektets gång, och resulterade i en kodbas som genomgående hade liknande stil. 
 
C++ erbjuder flera verktyg som projektgruppen inte direkt valde att använda. 
Metaprogrammering med mallar är en av dessa, och det är inte överraskande att gruppen 
valde bort denna typ programmering då den passar bättre för utveckling av bibliotek. Gruppen 
valde hellre att använda standardbibliotekets mallbaserade behållare och mallar, då dessa är 
robusta och väl testade. 
 
C.7  Slutsats 
Syftet med detta avsnitt var att analysera hur en grupp på 5-10 personer kan kvalitetssäkra en 
kodbas skriven i C++, och vad som gör programmeringsspråket lämpligt för utveckling av 
system som DAVE. Vi i projektgruppen som har utvecklat DAVE har arbetat med att 
kvalitetssäkra kodbasen genom en kombination av att ta fram en kodstandard, arbeta med 
parprogrammering samt att genomföra kodgranskning. För att undersöka vilken påverkan 
dessa tekniker haft har systemet analyserats med Valgrind. Resultatet av gruppens fokus på 
kvalitet har visat sig vara en kodbas som håller hög kvalitet och undviker de vanligaste 
fallgroparna för utveckling av mjukvara med multitrådning och manuell hantering av minne.  
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Vidare var syftet att se närmare på vad som gör C++ lämpligt för utveckling av system som 
DAVE där prestanda och stabilitet eftersträvas. Prestandan på en av de centrala funktionerna i 
systemet har testats, och resultatet av analysen indikerar att korrekt implementerad C++ inte 
kommer vara flaskhalsen i ett liknande system. Nya verktyg i C++11 som till exempel smarta 
pekare förenklar minneshantering för programmeraren, något som gör det lättare att utveckla 
system som prioriterar stabilitet. Stöd från avancerade verktyg som Valgrind existerar som ett 
resultat av C++ långa historia, och är en del av ett etablerat ekosystem kring C++. Detta 
ekosystem innehåller kanske viktigast externa bibliotek som upprätthålls av en aktiv 
utvecklarmiljö. Dessa faktorer tillsammans med gruppens erfarenheter under utvecklingen av 
systemet DAVE gör att programmeringsspråket anses vara mycket lämpligt för utveckling av 
liknande system. 
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Appendix D  – SSL-säkrad kommunikation 
Den här delen är skriven av Lukas Lindqvist som hade rollen teamledare under projektet.  
 
D.1  Inledning 
Denna del tar upp säker kommunikation på internet med fokus på SSL (Secure Sockets Layer) 
protokollet.  
 
D.1.1   Syfte 
Syftet med denna del är att redogöra för hur SSL protokollet fungerar och att dyka djupare in i 
teorin som gör all kommunikation på internet säker. 
 
D.1.2   Frågeställning 

1.   Hur kan SSL protokollet realiseras i DAVE för att göra dess kommunikation säker 
ifrån angrepp? 

2.   Hur kan SSL protokollet användas för att ett system som DAVE inte ska påverkas av 
utomstående parter på internet?	  

 
D.2  Bakgrund 
Användningen av internet ökar inom allt fler sektorer [53]. Gör man ett köp av en produkt på 
internet så kan man betala med sitt bankkort. Men då vill köparen inte att någon annan än 
banken som sköter transaktionen får reda på kortnumret etc. All denna information måste 
säkras på något sätt så att inte någon person sitter och lyssnar någon annanstans i världen och 
på så sätt kan använda kortet själva sedan. 
 
Denna kommunikation säkras därför med olika kryptologiska protokoll beroende på situation. 
Men hur vet man att ett protokoll är säkert? Hur kan man lita på att ens bankkortsinformation 
inte stjäls? 
 
D.3  Teori 
I detta kapitel redogörs teorin som behövs för fortsatt läsning av detta bidrag.  
 
D.3.1   Kryptologiska protokoll 
Ett kryptologiskt protokoll, även kallat säkerhetsprotokoll eller krypteringsprotokoll, är ett 
abstrakt eller konkret protokoll som utför en rad med steg och informationsutbyten mellan 
flera parter för att uppnå ett specifikt säkerhetsmål. För att ett protokoll ska fungera krävs att 
följande följs av alla inblandade: 
 

•   Alla inblandade i protokollen måste känna till protokollet och alla dess steg. 
•   Alla inblandade måste komma överens om att följa just det protokollet. 
•   Protokollet måste vara självklart, alla steg måste vara väldefinierade så att det inte 

finns någon risk för missförståelse. 
•   Protokollet måste vara fullständigt, det måste alltså finnas en specifik aktion för 

varje möjligt situation. [54]  
 
D.3.2   SSL 
Transport Layer Security(TLS) och dess föregångare, Secure Sockets Layers(SSL), kallas 
båda vanligtvis för 'SSL', och är protokoll som ger kommunikationssäkerhet mellan noder i ett 
datornätverk. Det har många användningsområden såsom surfing på internet, email och 
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samtal-över-IP (VoIP) med flera. De allra flesta webbsidor använder sig av TLS för att säkra 
sin kommunikation [55]. 
 
Huvudmålet med TLS protokollet är att göra kommunikationen mellan två parter privat samt 
att säkerhetsställa att inget har hänt med data under tiden den skickats. När en 
kommunikationskanal mellan en klient och server är säkrad med TLS har kanal en eller flera 
av följande egenskaper: 
 

•   Kanalen är säker därför att den använder sig av symmetrisk kryptografi för att 
kryptera informationen som skickas. (förklara mera om detta senare) 

•   För att de två parterna ska veta att den andra parten är den som hen tror den är 
används autentisering med hjälp av kryptering med öppen nyckel. Denna del kan 
vara frivillig men är generellt sätt obligatorisk för en av parterna (oftast servern). 

•   Alla data som skickas på denna anslutning går att kolla så att den är orörd då varje 
meddelande innehåller ett hashvärde som går att jämföra mot hela meddelandet. 
Är hashvärdet samma som om man skapar om hashvärdet från hela meddelandet är 
alla data som skickats just då orörd. [54] 

 
D.3.3   Certifikat 
Ett SSL certifikat, eller digitalt certifikat som det också kallas, har två huvuduppgifter i en 
SSL anslutning. Det autentiserar vem innehavaren av certifikatet är, samt så är det certifikatet 
som hanterar krypteringen av alla data som skickas.[56] 
 
Något av det viktigaste med SSL certifikat är varifrån det kommer. SSL certifikat är 
framförallt utförda av ’Certificate Authorities (CAs)’, alltså organisation som är betrodde och 
som kan gå i god för identiteten och legitimiteten på den entitet som gör begäran om ett 
certifikat. [56] 
 
När det gäller autentisering om vem som innehar certifikatet finns det olika typer av certifikat 
och olika nivåer av validering. Tre av de mera använda typerna av certifikat är: 
 

•   Singel – säkrar en domän eller en subdomän.  
•   Wildcard – säkrar en domän och en oändlig mängd av subdomäner till denna domän. 
•   Multi-Domän – säkrar flera olika domäner. [56] 

 
När det gäller vilka nivå av valideringen man behöver är tre exempel följande: 
 

•   Domän Validering – Denna typ av validering är den mest simpla. Det täcker 
kryptering samt validering om vilken domän certifikatet tillhör. 

•   Organisation Validering – Förutom att denna typ av certifikat täcker allt som domän 
valideringstypen täcker så validerar denna typ av certifikat även mer information om 
ägaren av webbsidan, såsom namn och adress. 

•   Förlängd Validering (EV) – Denna typ ger den högsta graden av säkerhet därför att 
innan ett sådant här certifikat ges ut så krävs en lång process av verifikation om vem 
ägaren är. Den CA som ger ut ett sånt här certifikat gör en noggrann undersökning om 
ägaren för att vara säker på att den absolut är den som den utger sig för att vara. [56] 

 
Kommunikation med hjälp SSL bygger på en server/klient-struktur. Klienten försöker ansluta 
till en server, detta kan vara en webbserver eller en server av annan typ. Servern använder sig 
av sitt certifikat så att klienten vet att den kommit till rätt plats och för att kryptera deras 
anslutning. Men det finns även områden då det är så att klienten också har ett certifikat. 
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Tillfällen då det är viktigt att klienten kan redogöra för servern exakt vem den är, t.ex. 
statligtutförda ID-kort som används för att betala skatt. [57] 
 
D.3.4   SSL-handskakning 
Det första steget i en SSL anslutning är handskakningen. Denna har fem viktiga steg för att 
upprätta den säkra anslutningen [55].  
 

 
Figur 16 - De fem stegen i en SSL-handskakning. [55] 

1.   Klienten ansluter till en server säkrad på SSL. Klienten ber då servern identifiera sig. 
2.   Servern skickar en kopia av sitt SSL certifikat, och inkluderar sin offentliga nyckel. 
3.   Klienten kollar så att certifikatets rot finns med på sin lista över betrodda CAs och att 

certifikatet inte gått ut, blivit återkallat och så att certifikatets namn stämmar överens 
med serverns namn (webbsida t.ex.). Om det skulle vara så att allt är i sin ordning 
skapar, krypterar och skickar klienten tillbaka en symmetrisk nyckel, unik för denna 
anslutning, men själv av serverns offentliga nyckel. 

4.   Servern dekrypterar den symmetriska nyckeln med hjälp av sin privata nyckel och 
skickar tillbaka ett meddelande som säger att allt är i sin ordning och de kan börja 
kommunikationen med hjälp av den gemensamma symmetriska nyckeln. 

5.   Servern och klienten kan nu kryptera all data de skickar med hjälp av den unika 
nyckel de skapade tillsammans endast för just denna anslutning [55].  

 
D.4  Metod 
I detta kapitel kommer det redogöras hur SSL protokollet är implementerat i DAVE. Vi 
använde oss av OpenSSLs öppna källkodsprojekt för vår implementation av SSL. 
 
D.4.1   Implementation av SSL-server 
SSL används vanligtvis för en standard server/klient-struktur där det alltid är klienten som 
upprättar anslutningen. Vårt system kräver att både vår server samt våra noder kan upprätta en 
anslutning. Därför har servern samt alla noder en SSL-server implementerad i sin kod. Detta 
betyder att vi har i två uppsättningar av väldigt lik kod. SSL-servern öppnar en port och 
lyssnar efter en TCP anslutning. [58] När denna anslutning skett så lägger vi SSL-tekniken på 
denna. Servern tillhandahåller ett certifikat som används för kryptering och för att klienten 
ska veta att den kommit rätt. Vid generering av våra certifikat valdes AES256 kryptering. 
 
D.4.2   Implementationen av SSL-klient 
Precis som i implementation av SSL-servern så har alla noder och DAVE-servern en SSL-
klient. Alla kan alltså initiera kontakt för att skicka data. SSL-klienterna har inget eget 
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certifikat för att verifiera vem dom är. Vår implementation är därför lik den struktur som 
används på internet. En webbsida kräver inte att du är en speciell individ när du ansluter. 
Precis som på SSL-servern är vår lösning byggd utanpå en TCP anslutning. 
 
D.5  Resultat 
I detta kapitel redovisas den säkerhet som vår metod gav DAVE-systemet. 
 
D.5.1   Implementation av SSL-server 
Varje SSL-server äger ett certifikat vilket innebär att all kommunikation som sker till DAVE-
systemet är krypterad med AES256 kryptering samt så har varje meddelande ett hash-värde. 
Detta innebär att alla meddelanden inte går att läsa av någon annan när de är på väg mellan en 
klient och server, samt så om någon försöker ändra på meddelandet när det är på väg så 
upptäcks detta tack vara hash-värdet. Ett system som DAVE bygger på att den information 
servern ifrån sina noder stämmer och kommer ifrån godkända noder. DAVE har ingen sådan 
här verifiering i själva anslutningsstadiet vilket öppnar hela systemet för attacker på 
anslutningen. Då vem som helst kan ansluta med SSL rutiner och sedan skicka in vilken data 
de vill. Detta kan motverkas genom att alla SSL-servrar kräver en klient verifikation. 
 
D.5.2   Implementationen av SSL-klient 
SSL-klienten använder sig inte av något certifikat för att identifiera sig för servern. 
Implementationen är helt beroende av att servern den kontaktar bistår med ett certifikat för att 
kryptera all kommunikation. Om inget certifikat bistås så kommer information fortfarande 
skickas fast okrypterat. 
  
D.6  Diskussion 
I detta kapitel ska det diskuteras varför vi gjort som vi gjort, och vad som kunde gjorts bättre. 
 
D.6.1   Resultat 
I resultat ser vi att personen som startar kontakten verifieras. Varför vi inte även verifierar 
vem klienten beror på att vi vid implementationen av SSL-protokollet inte visste att det hade 
denna effekt. Vid närmare efterforskning av protokollet vilket gjordes vid skrivning av denna 
individuella del förstod vi vad vi missat vid implementationen. 
 
D.6.2   Metod 
Valet av SSL gjordes utan större efterforskning av andra teknologier. Finns det något 
protokoll som ämnar sig bättre för server/klient-kommunikation där båda kan upprätta 
kontakt? Ett protokoll som inte gör så att samma kod behöver finnas flera gånger såsom det 
finns nu, eftersom både server och nod har en SSL-server och en SSL-klient.  
 
Det är inte helt klart hur implementationen av SSL protokollet har gjorts vilket gör det svårt 
att replikera det som gjorts. En NDA på projektet gör att skriven kod inte kan visas eller tas 
upp. Däremot kan det nämnas att koden har tagit väldigt stor influens av publika SSL exempel 
på internet. 
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D.7  Slutsats 
I DAVE så vill systemet endast ta emot data ifrån godkända klienter för att säkerhetsställa att 
data som tas emot faktiskt bör tas emot. Implementationen gör ingen sådan kontroll innan 
data redan är djupt i systemet.  
 
Data som skickas är krypterad och säkrad ifrån angrepp. Detta håller personlig data säker och 
det går ej för utomstående att läsa eller förstå vad som skickas mellan de olika delarna av 
DAVE.  
 
Så kortfattat kan vi se att för att hindra attacker på själva kommunikationen räcker det med en 
simpel implementation av SSL med certifikat hos SSL-servern vilket är standard. Däremot för 
att säkra systemet mot attack som sker direkt mot DAVE så hade det även behövs certifikat 
för alla klienter så att systemet kan verifiera att den som ansluter faktiskt är en del av DAVE. 
 
DAVE skulle kunna tjäna på att använda sig av ett protokoll vilket är bättre ämnat för 
kommunikation mellan ett bestämt nät som finns ute på internet. Om mer tids hade funnits för 
projektet hade SSL lösningen antingen förbättrats eller bytts ut mot ett protokoll gjort för 
kommunikation på det sätt som DAVE kommunicerar. Förbättringarna hade framförallt gjorts 
på klient-verifiering men även på effektivitet. Just nu kan systemet inte hantera flera 
anslutningar samtidigt utan endast en klient kan vara ansluten till servern samtidigt. Detta kan 
påverka hela systemets effektivitet om en stor mängd noder används. 
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Appendix E  - Versionshantering under agil systemutveckling 
Den här delen är skriven av Mohammad Khodari som hade rollen konfigurationsansvarig 
under projektet. 
 
E.1  Inledning 
Denna del behandlar vad konfigurationsansvarig innebär, erfarenheten som har erhållits inom 
denna roll och hur projektgruppen på ett bra sätt kan hantera versionshantering. 
 
E.1.1   Syfte 
Syftet med denna text är att belysa fördelen med versionshantering samt berätta om 
erfarenheten som har erhållits som konfigurationsansvarig. 
 
E.1.2   Frågeställning 

1.   Hur har versionshantering använts för att skapa ett värde för projektet?	  
2.   Vad kan en bra filstruktur inom versionshantering skapa för värde till projektet?	  
3.   Vad kan en bra grenstruktur inom versionshantering skapa för värde till projektet?	  

 
E.2  Bakgrund 
Att utveckla program är inte alltid enkelt. Att ha någon slags säkerhet i utvecklingen är 
väldigt viktigt då intressenter har investerat mycket tid och pengar i ett projekt. Att ha något 
som underlättar utvecklingsprocessen och ger en överblick över projektets framgång är något 
väsentligt. 
 
Detta är vad versionshantering bidrar med. Det ger säkerhet och trygghet i utvecklingen. Men 
vad är det bästa sättet att använda versionshantering speciellt i agil systemutveckling? Hur 
används versionshantering i ett modulärt sammanhang? 
 
E.3  Teori 
I detta kapitel kommer teorin att redogöras. 
 
E.3.1   Versionshantering 
Versionshantering är ett sätt att spåra och hantera förändringar i filer/ dokument. Eftersom 
versionshanteraren sparar förändringarna i källkoden erhålls det någon form av säkerhet då 
utvecklaren kan återgå till gammal kod om något skulle sluta fungera. [59] 
 
E.3.2   Grenar  
Ett av dem största fördelarna med versionshantering förutom sparande av förändringarna i 
filer är att utvecklaren kan ha flera branches (grenar). Varje projekt som versionshanteras 
börjar alltid med en huvudgren som även kallas master-grenen. Här ligger nu projektfilerna 
som har versionshanterats. Det som sker när användaren skapar en ny gren är att det 
produceras en kopia av grenen som användaren arbetade på. Det vill säga om användaren 
arbetar på master-grenen och sedan skapar en ny gren så kommer den nya grenen att innehålla 
en kopia av innehållet i master-grenen.  Detta gör det enkelt att jobba på ett modulärt sätt där 
en delgrupp jobbar med t.ex. blåtands delen av ett projekt medan en annan delgrupp jobbar 
med t.ex. webserver delen. Detta då utvecklarna i projektet kan jobba på två separata grenar 
där koden i dessa två grenarna är helt oberoende av varandra. [60] 
 
Det förgrening även brukar användas till är att skapa en så kallad issue-gren, vilket innebär att 
utvecklaren skapar en gren endast för att lösa ett problem i projektet. Det som är praktiskt 
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med detta är att om något går fel då utvecklaren försöker lösa ett problem så har det ingen 
inverkan på den fungerande koden då utvecklaren är på en separat gren. [60] 
 

 
Figur 17 - Illustration om hopslagning av två grenar. 

E.3.3   Hopslagning  
Hopslagning innebär att versionshanteringsprogrammet kopierar innehållet i en specifik gren 
till den gren utvecklaren för närvarande jobbar med. Om vi t.ex. jobbar på en gren som 
innehåller två mappar, Bluetooth och Server och därefter kopierar in innehållet från en annan 
gren med ytterligare två mappar Lib och Client så kommer nu den gren som vi jobbade på att 
innehålla fyra mappar, Bluetooth, Server, Lib och Client. Detta illustreras i Figur 18. [61]  
  

 
Figur 18 - Illustration om hopslagning av två mappar. 
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E.3.4   Hopslagningskonflikter 
Att slå ihop två grenar introducerar även många problem. Vad händer om utvecklaren 
försöker slå ihop två grenar där båda grenarna har en fil med samma namn, men har olika 
innehåll? Detta introducerar problemet som brukar kallas merge conflict dvs 
hopslagningskonflikter. Versionshanteringsverktyget git hanterar det genom att utvecklaren 
själv får välja vilket versionsinnehåll hen vill ha, dvs det innehåll som fanns i den ena grenen 
eller i den andra. [62] 
 
E.3.5   Hopslagningsverktyg 
Ett hopslagningsverktyg är ett verktyg som underlättar korrigering av hopslagningskonflikter 
genom att utvecklaren får ett grafiskt gränssnitt där hen får välja vilken version av 
filinnehållet hen vill ha. [63] 
 
E.4  Metod 
I detta kapitel kommer metod för att uppnå resultat redogöras. 
 
E.4.1   Användning av versionshantering i projektet 
I projektets början bestämdes det snabbt att versionshanteringsverktyget git skulle användas. I 
projektgruppen inleddes det diskussioner om hur detta verktyg skulle användas, hur 
grenstrukturen skulle se ut och hur filstrukturen skulle vara uppbyggd. Alla gruppmedlemmar 
började komma med olika idéer men tillslut kom den konfigurationsansvariga och 
projektgruppen fram till ett par standarder som alla skulle följa.  
 
E.4.2   Filstruktur 
I projektets början fanns det ingen detaljerad beskrivning av hur utseendet på filstrukturen 
skulle vara. Det bestämdes att det skulle införas två huvudmappar, en mapp som kallades 
node och en mapp som kallades server. Under node mappen sparades allt som hade med 
noden att göra som t.ex. uppspelning av ljud. I server mappen sparades allt som hade med 
serverdelen att göra, så som hantering av kundens system. Men inom dessa två mappar var det 
inte bestämt hur det skulle se ut, utan utvecklaren fick bestämma detta själv. Detta var på 
grund av att gruppmedlemmarna inte hade en stor inblick i hur projektet skulle utvecklas då 
mycket fortfarande var oklart från kundens sida. Detta gjorde att det snabbt blev svårt att hitta 
och hantera olika projektfiler. Efter att alla i projektgruppen insåg att detta var ett ohanterligt 
sätt att jobba på bestämdes det att en ny filstruktur skulle implementeras.  
 

E.4.3   Grenstruktur 
I projektets början fanns det ingen specifik grenstruktur då de flesta i gruppen inte hade jobbat 
modulbaserat innan. Eftersom att många inte hade stora erfarenheter av att arbeta 
modulbaserat bestämdes det inte i början en specifik genstruktur utan gruppmedlemmarna 
fick experimentera med olika grenstrukturer för att på så sätt få den erfarenheten som krävdes 
för att därefter skapa en grenstrukturstandard . Efter att alla i gruppen hade fått tid att 
experimentera med olika grenstrukturer kallades alla till ett möte för att bestämma den 
grenstruktur som skulle följas. Efter en lång diskussion med alla gruppmedlemmar bestämdes 
det slutligen vilken grenstruktur som alla skulle följa.  
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E.5  Resultat 
I slutet av projektet användes versionshantering på ett speciellt sätt då projektet är uppdelat i 
tre iterationer. I början av varje iteration förgrenar varje delgrupp som jobbade med en viss 
modul ut från dev-grenen för att på så sätt skydda den fungerande koden i dev-grenen och 
lättare finna fel i koden. Det är då varje delgrupps ansvar att ta hand om deras grenar och se 
till att all kod i den grenen fungerar mot iterationens slut. I slutet av varje iteration slår den 
konfigurationsansvariga ihop alla dessa modulgrenar in i dev-grenen för att sedan börja 
koppla ihop alla moduler och testa att allt fungerar tillsammans. När testansvariga har bedömt 
att allt fungerar som det ska i dev-grenen tas alla modulgrenar bort då de inte längre behövs. 
Under varje iteration upprepas detta.   
 
En specifik grenstruktur användes även. Det bestämdes att ha en grenstruktur där det inleddes 
med en master-gren, från denna gren skapades det ännu en ny gren som kallades dev. Master-
grenen var då den gren där det nyaste utsläppet av programvaran skulle lagras.    
Alla i gruppen jobbade till en början i små delgrupper med två personer vardera och det 
jobbades modulbaserat. Varje delgrupp arbetade med en delmodul av projektet. Det kunde 
vara så att en grupp jobbade med blåtandsmodulen medan en annan grupp arbetade med 
databasmodulen. För att underlätta det modulbaserade arbetet och skydda fungerande kod 
skapades det en gren för varje modul. Det dev-grenen användes till var en hopslagningsgren 
där alla dessa modulgrenar slogs ihop då utvecklingen av dess modulgrenar var färdiga. Den 
grenstruktur som användes kan ses i Figur 19.  
 

 
Figur 19 - Bild på grenstrukturen som används i projektet. 

Filstrukturen som användes i slutet av projektet kan ses i Figur 20.   



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 

 49 

 
Figur 20 - Bild på filstrukturen som används i projektet. 

Den nya filstrukturen var implementerad så att det i grundnivå skulle finnas en src mapp och 
en doc mapp. Under doc mappen låg det olika dokumentationer om projektet och under src 
mappen låg det tre mappar. Dessa tre mapparna var node mappen som innehöll allt som har 
med noden att göra, server mappen innehöll allt som har med servern att göra och lib mappen 
innehöll alla bibliotek som användes i projektet.    
 
E.6   Diskussion 
Det var väldigt svårt att förutspå resultaten då jag inte hade stora kunskaper inom 
versionshantering innan projektets start. Men jag anser att bra resultat har uppnåtts då 
projektet varade en hel termin vilket medförde att vi hade gott om tid till att finslipa olika 
essentiella delar av versionshanteringsprocessen.   
 
Filstrukturen som användes i slutet av projektet har tyckts vara en stabil filstruktur som har 
underlättat bland annat hopslagningskonflikter som uppstår då utvecklaren slår ihop två 
grenar. Detta då det var förutbestämt under vilken mapp alla filer skulle ligga och hur 
namngivningen på filer skulle se ut. Men det finns alltid plats för förbättring. Något som kan 
vara negativt är att det finns fyra mapp-nivåer vilket kan göra det svårt att hitta vissa filer. 
Genom att minska antalet nivåer kan filstrukturen förbättras ännu mer.   
 
Grenstrukturen har även ansetts vara ganska stabil vilket har medfört att justering av 
grenstrukturen inte har behövts. Denna grenstruktur har tyckts vara ganska bra då 
grenstrukturen är optimerad för modulbaserade arbetssätt. Det som var negativt med denna 
grenstruktur var att koden i dev grenen kunde bli ganska instabil då den användes som en 
hopslagningsgren. Det som brukade göra koden instabil var att vissa gruppmedlemmar inte 
testade sin kod ordentligt innan de slog ihop koden med dev grenen vilket medförde att vissa 
delar av systemet som fungerade innan hopslagningen inte längre fungerade.  
 
Det som kunde ha förbättras är den interna kommunikationen inom projektgruppen då inte 
alltid alla gruppmedlemmar höll samma standard när det gäller filstrukturer och 
grenstrukturer.    
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Det som jag har lärt mig är vikten av aktiv kommunikation i gruppen då det underlättar 
arbetet genom reducering av sannolikheten för missförstånd inom gruppen.    
 
E.7  Slutsats 
Versionshanteringen har underlättat väldigt mycket i projektet. Det har underlättat hantering 
av kod och filer. Dessutom ger versionshantering en bra överblick på vad som har ändrats 
mellan två commit:s dvs mellan två uppladdningar. Versionshantering inom agil 
systemutveckling är en iterativ process. Detta på grund av att utvecklarna i slutet av varje 
iteration sammanställer all kod och filer projektet har till en förhoppningsvis fungerande 
programvara för att sedan i nästa iteration använda sammanställningen av förra iterationen 
som startpunkt.   
 
För att använda versionshantering inom agil systemutveckling på bästa sätt ska utvecklarna 
inom ett projekt först och främst bestämma en filstruktur som alla projektmedlemmar känner 
sig bekväma att arbeta med. Detta ser till att alla utvecklare använder samma filstruktur för att 
på så sätt minska sannolikheten för hopslagningsfel av git grenar. Detta är av stor betydelse 
för ett projekt då det bland annat förbättrar arbetsflödet.  
 
Att ha en bra grenstruktur är även ytterst viktigt då det gör det lättare att hålla koll på alla 
grenar som det arbetas på. Grenstrukturen skapar en standard för hur grenarna ska hanteras 
vilket medför att missförstånd mellan gruppmedlemmar minskas och projektet flyter därmed 
på bättre.   
 
För att arbeta på ett effektivt sätt speciellt då projektgruppens medlemmar är av ett stort antal 
är det extra viktig att arbeta på ett modulärt arbetssätt. Detta innebär att projektgruppen delas 
in i mindre delgrupper där dessa delgrupper arbetar med att implementera en mindre del av 
projektet. Genom att varje delgrupp sedan skapar en ny gren där de arbetar kan varje delgrupp 
utveckla sin kod oberoende av andra delgruppers arbete.  
 
Fördelen med versionshantering är att den underlättar underhållning av kod samt erbjuder 
någon form av säkerhet då versionshantering sparar förändringar i källkoden. 
Versionshantering underlättar även modulärt arbete då det kan skapas flera grenar. Det är på 
detta sätt versionshantering skapar värde för ett projekt.  
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Appendix F  - Trådpooler och multitrådning i DAVE 
Den här delen är skriven av Peter Keijser Tullstedt som hade rollen som arkitekt under 
projektet.  
 
F.1  Inledning 
Denna del tar upp trådpooler och fördelar och nackdelar som finns med att använda dem, i 
jämförelse med andra metoder för multitrådning. 
 
F.1.1   Syfte 
Syftet med denna del är att tydligare förklara valet av trådpooler i projektet, och utforska hur 
andra implementationer skulle fungerat. 
 
F.1.2   Frågeställning 

1.   Vilka skillnader i prestanda för systemet DAVE finns mellan att ha en 
trådpoolsimplementation jämfört med en simplare implementation av multitrådning? 

2.   Hur bör kapaciteten för trådpoolen i DAVE (eller liknande server-system) sättas med 
avseende på hårdvaran servern körs på och trycket som sätts på servern utifrån? 

 
F.2  Bakgrund 
DAVE har, som beskrivits i rapporten Demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva och 
visuella meddelanden, krav på genomströmningen av meddelanden i systemet. Vilken typ av 
implementation som används för multitrådningen och graden av multitrådning är två faktorer 
som påverkar möjligheterna när det kommer till genomströmningen. För att se till att den 
implementation som valdes till DAVE var bra och gav en hög genomströmning genomfördes 
undersökningen som behandlas i resterande delar av detta appendix. 
 
F.3  Teori 
Detta kapitel tar upp de teoretiska delarna som behövs för att fullt förstå resten av bilagan. 
 
F.3.1   Parallellprocessering 
Parallellprocessering är att dela upp en uppgift på flera processorer som delar primärminne. 
På så sätt kan en dator hantera fler sysslor samtidigt istället för att bara kunna göra en sak i 
taget. Ett vanligt exempel på ett program med parallellprocessering är ett operativsystem. Där 
innebär parallellprocesseringen bl. a. att saker kan uppdateras på fler fönster samtidigt. En 
annan lösning för att ge den effekten är multi-tasking, som innebär att operativsystemet byter 
ut vilken process som får tid i CPUn väldigt ofta, vilket för en människa skapar illusionen att 
flera processer körs samtidigt. [1] 
 
Fördelen med parallellprocessering är stor när flera i princip helt disjunkta processer körs 
samtidigt, utan att behöva interagera med varandra. När de har en anledning att göra det, 
antingen p.g.a. att de behöver använda samma data i minnet (vilket kan leda till 
konkurrenstillstånd, eng. race-conditions) eller för att de t.ex. ska sammansluta sig efter någon 
syssla, så tillkommer mer overhead-tid och beroende på skalan av detta så kan slutresultatet 
bli sämre. [1] 
 
Utöver det så är det värt att nämna att eftersom de flesta moderna, något kraftfullare, datorer 
har flera kärnor så finns det mycket att tjäna på att ha fler trådar eftersom programmet då kan 
få fler kärnor att köra på. Detta stämmer självklart inte för väldigt enkla processorer. 
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F.3.2   Konkurrenstillstånd 
Konkurrenstillstånd kan uppkomma när flera trådar använder sig av samma resurs samtidigt, 
t.ex. en port eller en variabel sparad i minnet. Systemet växlar hela tiden vilken tråd som 
exekveras i processorn i princip oberoende av vad tråden gör. Om tråden använder sig av en 
resurs med en metod som inte är atomisk så kan tråden bli utkastad ur processorn mitt i 
metoden. Att en metod är atomisk innebär att den inte kan avbrytas under exekvering, utan att 
den alltid kommer att köras färdigt när den väl har börjat. Om tråden som istället får 
processortid även använder sig av samma resurs så kan resursen påverkas av det. När första 
tråden sedan får processortid igen så kommer metoden inte längre ge samma resultat som den 
skulle gjort om den andra tråden inte att påverkat resursen. [1] 
  
Eftersom sambandet mellan vilken tråd som körs i processorn vid ett tillfälle och vilken del av 
koden som exekveras just vid det tillfället inte är deterministiskt så gör det att resultatet av 
funktioner som använder sig av samma resurser i flera trådar samtidigt inte är deterministiskt. 
Detta kan lösas genom att låsa åtkomsten till resursen så att om en tråd har börjat sin metod 
får ingen annan tråd komma åt den resursen förrän den första tråden släppt låset när den är 
färdig med resursen. Genom att låsa åtkomsten till dessa resurser eliminerar man det 
odeterministiska resultatet men man introducerar ett nytt problem, väntetid. [1] 
 
I Figur 21 presenteras ett kodexempel med en naiv implementation av ett lås, där trådar loopar 
på låset. På det sättet så ges även trådarna som väntar på låset lika mycket processortid som 
tråden som använder sig av resursen. Detta koncept kallas för busy waiting, då även 
väntetiden tar upp tid i processorn. Den smartare lösningen, som har implementerats i de 
flesta biblioteken som innehåller låsfunktioner, är att tråden somnar när den inte kommer 
igenom ett lås. Tråden kan sedan väckas när det är dags för den att få komma in i det låsta 
området. På det sättet så spenderar inte processorn tid på att vänta på lås, men trådarna kan 
tyvärr fortfarande inte fortsätta förrän de har kommit igenom låset. Det problemet går tyvärr 
inte att lösa helt, eftersom den delade resursen behöver ha låst åtkomst, och innebär att det 
kan vara problematiskt att ha flera trådar som behöver ha åtkomst till samma resurser. [1] 
 

 
Figur 21 - Naiv implementation av lås med "busy waiting". 

F.3.3   Thrashing 
Varje process har ett antal frames, som kan ses som behållare för att allokera minne i. När 
processen behöver allokera nytt minne så läggs det i en ledig frame. Om alla frames är fyllda 
så behöver processen byta ut innehållet av en frame när nytt minne behöver allokeras. 
Ett problem uppkommer när en process behöver tillgång till mer minne än den har frames för. 
[1] 
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Eftersom allt minne allokerat av processen används så tvingas processen att byta ut minne 
som snart ska användas igen. När det minnet sedan ska användas så byts istället något annat 
ut, som sedan behöver flyttas in igen. På det sättet fortsätter det. Thrashing är när en process 
spenderar mer tid på att byta ut vilket minne som ligger i vilken fram än på att exekvera 
koden som körs. [1] 
 
Thrashing är en stor risk när ett program försöker justera sin egen prestanda genom att öka 
graden av parallellprocessering när programmet märker av att prestandan är för dålig. Om 
systemet pressas så mycket att allt minne det har tillgång till används, så minskar antalet 
frames varje process har tillgång. När processerna har för få frames för att rymma det minne 
som behövs uppkommer thrashing. Det kommer självklart att sänka prestandan i systemet, 
vilket gör att systemet kommer att öka graden av parallellprocessering så att situationen blir 
värre. I Figur 22 visas relationen mellan graden av parallellprocessering och 
processoranvändning i en typ av program som beskrivits ovan. [1] 
 

 
Figur 22 -  Samband mellan parallellprocessering och thrashing. [1] 

 
F.3.4   Trådpooler 
En trådpool är ett sätt att implementera multitrådning i ett program. Tanken är att en central 
enhet har kontrollen över alla trådar (förutom huvudtråden) i programmet. I trådpoolen ligger 
ett antal trådar, som allokeras när de läggs till i trådpoolen. Arbetsuppgifter, generellt i formen 
av funktioner, kan sedan länkas till trådpoolen som sätter en av sina trådar på den sysslan. [2] 
 
När en trådpool används så tillkommer extra kostnad vid körtid på grund av context-switches. 
Varje tråd körs på en lätt process som fungerar ungefär som en virtuell processor. Vid en 
context-switch så sparas trådens register och stack ned och den nya trådens register och stack 
hämtas. Denna process tar lite tid, vilket ger den extra kostnaden. Denna extra kostnad 
tillkommer i olika grad vid all multitrådning där context-switches behövs, alltså när det finns 
fler trådar än kärnor i processorn. [64] 
 
Trådpoolens storlek kan ha en stor påverkan på systemets effektivitet, då en trådpool som är 
mycket större än vad som krävs för trycket på systemet snarare leder till extra kostnad som 
leder till fördröjning, utan att man tjänar mer på storleken. En för liten trådpool innebär att 
systemet inte klarar av att hantera meddelandena tillräckligt fort och en fördröjning skapas. 
[64] 
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F.4  Metod 
Systemets genomströmning kan delas upp i flera relevanta, mer mätbara värden.  
 
Medelvärdet på responstid – tiden det i genomsnitt tar för ett meddelande att skickas till 
servern från klienten och sedan komma tillbaka efter servern processerat meddelandet. Detta 
värde mäter bra genomströmningen genom systemet i sin helhet. 
 
Kvot mellan väntetid och total responstid – Tiden som ett meddelande spenderar i kön för att 
få komma in i trådpoolen dividerat med totala responstiden för meddelandet. Detta värde 
representerar bättre hur väl trådpoolen klarar av att hantera meddelanden. För att mäta detta 
värde bör antalet meddelanden som skickas hållas konstant men trådpoolens storlek att 
förändras mellan försöken.  
 
Kvot mellan kommunikationstid och total responstid – Tiden som ett meddelande spenderar 
med att skickas över kommunikationslänken mellan servern och klienten dividerat med den 
totala responstiden för meddelandet. Detta värde visar vad kommunikationslänken klarar av. 
 
Även värden som t.ex. hur stor kvoten är mellan tiden för åtkomst till databasen är till den 
totala processeringstiden kan hjälpa att hitta flaskhalsar i systemet.  
 
Med dessa värden kan man få en bild av hur genomströmningen i systemet är fördelat mellan 
de olika funktionerna som meddelandet går igenom. En hög kvot mellan väntetid och total 
responstid är t.ex. ett tecken på att trådpoolens genomströmning är dålig, medan en hög ratio 
mellan kommunikationstiden och den totala responstiden snarare är ett tecken på att 
kommunikationslänken är dålig.  
 
F.4.1   DAVEs trådpool 
För att utföra ett ordentligt test av DAVEs genomströmning behöver man ta hänsyn till hur de 
olika meddelandetyperna är fördelade. I ett verkligt scenario kommer de flesta meddelandena 
i systemet vara playback-meddelanden och Bluetooth-uppdateringar. De meddelanden som 
skickas från administrationsgränssnittet för att lägga till nya noder och användare kommer i 
princip vara ett undantagsfall. 
 
Bluetooth-uppdateringarna kommer att komma med en frekvens enligt följande ekvation. 
 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠	  (𝑏𝑡) =
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	  𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑	  𝑝𝑒𝑟	  𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒	  [
𝑚𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒

𝑠 ] 

 
Playback-meddelandena är svårare att bedöma då det bestäms av kundens system, men 
kommer förmodligen att ha ett linjärt samband med antalet användare i systemet. Eftersom 
Bluetooth-uppdateringsfrekvensen är lättare för oss att hålla koll på kombinerat med att den 
alltid kommer att hållas konstant (bortsett från små variationer i skanningstid och 
kommunikationstid) så kommer testet att först köras med bara Bluetooth-uppdateringar och se 
genomströmningen med bara dem. Playback-meddelandena gör samma typ av uppgifter i 
servern och bör därför inte ha så annorlunda påverkan på systemet per meddelande, vilket gör 
att testet borde ge ungefär samma resultat så länge den totala inputfrekvensen är densamma, 
oberoende av om det är Playback-meddelanden eller Bluetooth-uppdateringar.  
 
Ett analysverktyg för att mäta av och formatera relevanta värden har även skrivits i C++ och 
integrerats med DAVE.  
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F.4.2   Upplägg av test av DAVEs genomströmning 
Testet är upplagt så att 8 noder försöker skicka meddelanden till servern och efter 
meddelandet är skickat så kommer den utan fördröjning att påbörja skickandet av ett 
meddelande igen. I vanliga fall så kommer noderna att vänta på en bekräftelse från servern 
innan de kan skicka igen, men för att efterlikna att fler noder är uppkopplade mot servern så 
har istället en konstant tid satts mellan meddelandena. Med hjälp av detta så kan köstorleken i 
teorin gå över antalet noder som är aktiva i DAVE. 
 
För att se trådpoolens storleks påverkan på genomströmningen i systemet så har testet körts 
med trådpoolsstorlekarna 1 till 8. Servern lyssnar på 1000 meddelanden innan den avslutar 
och sparar datan till en extern fil. Sedan så kan testet köras igen med en annan 
trådpoolsstorlek. Servern kördes på en dator med 2 kärnor (4 trådar med Intel Hyper-
Threading) eftersom det var hårdvaran som kunden har införskaffat till projektet. 
Kommunikationslänken kommer att vara via WiFi i brist på hårdvara för att sätta upp ett 
större nätverk med ethernet-kablar. 
 
De värden som mäts av analysverktyget under testet är: 

•   Den totala tiden som servern spenderat på arbetsuppgifter. Består av 
kommunikationstid, databasåtkomsttid, och diverse andra små funktioner. 

•   Den totala tiden som servern spenderat på kommunikation. 
•   Den totala tiden som servern spenderat på databasåtkomst. 
•   Trådpoolens kös storlek vid varje inkommande meddelande. 

 
F.5  Resultat 
I detta kapitel presenteras datan som erhållits från testet som beskrevs i kapitel 4.2. 
 
Den totala tiden som servern spenderade på arbetsuppgifter representerar inte egentligen den 
totala tiden som det tar för testet att köras. Till att börja med så mäter varje tråd tiden det tar 
för sig själv att göra färdigt sin syssla och adderar den tiden till den totala tiden, men i fallet 
att fler trådar körs samtidigt, så kommer den totala tiden att bli större. Om till exempel två 
trådar körs samtidigt och båda körs i två sekunder och sedan är färdiga, så kommer båda att 
addera 2 till den totala tiden för totalt 4, medan tiden som körts faktiskt bara är 2 sekunder. 
Den andra faktorn som påverkar detta är tiden som en arbetsuppgift spenderar i kö innan den 
faktiskt får göra något, som inte har mätts i detta fall. I Figur 23 visas den totala tiden som 
spenderades på arbetsuppgifter under de olika testen. Figur 24 visar kommunikationstiden, 
Figur 25 visar databasåtkomsttiden och Figur 26 visar medelvärdet på köstorleken. 
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Figur 23 - Den totala tiden som servern spenderade på arbetsuppgifter under testet. Den heldragna svarta linjen är 

medelvärdet över de tre testen. 

 

 
Figur 24 - Den totala tiden som spenderades på kommunikation (inkluderat mottagning av meddelande och responsen 

tillbaka till noden). Den heldragna svarta linjen är medelvärdet över de tre testen. 
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Figur 25 - Den totala tiden som spenderades på databasåtkomst. Den heldragna svarta linjen är medelvärdet över de tre 

testen. 

 

 
Figur 26 - Medelvärdet för köstorleken för ett meddelande när det skulle läggas in i trådpoolen. Observera att även om 

höjden på storlek 2 och 3 är väldigt liten har de ändå nollskilda värden. 

F.6  Diskussion 
Den största förbättringen i hela testet är uppenbart förminskningen av köbildning mellan en 
och två trådar i trådpoolen, som går från ett medelvärde på köstorlek på 198,166 till 0,287.  
Detta har även en mycket större påverkan på den totala tiden som testet tog än vad Figur 23 
visar. Det har att göra med att när fler arbetsuppgifter än trådpoolens storlek finns i trådpoolen 
så kommer trådpoolen att byta vilka trådar som får processortid väldigt högfrekvent. Eftersom 
arbetsuppgifter inte kan göras färdigt medan de inte har processortid så kommer det, så länge 
antalet arbetsuppgifter är större än trådpoolens storlek, att finnas arbetsuppgifter som ligger i 
vila.  
 
Om frekvensen som nya meddelanden kommer in till systemet är högre än genomströmningen 
i systemet så kommer trådpoolens arbetsuppgifter att bli fler och fler över tid. Detta är 
förmodligen det som hände under testen med trådpoolsstorlek 1, men för att mäta det så skulle 
alla 1000 mätpunkter behöva skrivas ner och det bedömdes som inte tillräckligt viktigt för att 
läggas tid på. En uppenbar utökning till analysverktyget som skapades för detta test är att 
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spara dessa mätpunkter eller åtminstone skapa någon typ av trendlinje. Detta värde skulle vara 
väldigt bra att ha för att garantera att servern inte pressas för hårt i ett scenario där inte bara 
1000 meddelanden skickas, utan meddelanden kommer att skickas regelbundet utan stopp. 
 
Förbättringen från en till två trådar i trådpoolen kan även ses i tidsgraferna, tydligast i 
databasåtkomstgrafen. Anledningen till att trenden inte är lika tydlig i den totala tids-grafen är 
för att kommunikationstiden verkar vara väldigt varierande och verkar inte ha någon koppling 
till trådpoolens storlek. Kommunikationen kördes över WiFi under testet men tidigare test har 
gett indikationer på att en uppkoppling med ethernet-kablar ger en stabilare och möjligtvis 
även snabbare kommunikationslänk. 
 
Överlag så ser man ingen märkbar förbättring när man ökar trådpoolens storlek över 2. Detta 
verkar ha att göra med att servern helt enkelt inte pressades tillräckligt hårt för att inte klara av 
trycket, då ingen köbildning fanns när storleken gick över 2 (bortsett för storlek 3 där ett enda 
fall under de 3000 meddelandena som skickades upplevde en kö). Värt att nämna är då att 8 
noder skickade meddelanden så fort de kunde, medan i verkligheten så kommer det 
förmodligen att vara fler noder, men med färre meddelanden per nod. Detta tyder framförallt 
på att den optimala trådstorleken är 2 eller 3 för det trycket som sattes under detta test. 
 
F.6.1   Trådpool gentemot simplare multitrådning 
En simpel implementation av multitrådning för ett meddelandehanteringssystem såsom 
DAVE är att skapa en ny tråd varje gång ett meddelande kommer in. Den nya tråden hanterar 
då meddelandet och dör sedan. 
 
Den största fördelen med trådpoolen i DAVE är att alla trådar skapas och allokeras vid 
systemstart. I en simplare implementation skulle en tråd behöva allokeras för varje 
meddelande som kommer in. Eftersom antalet meddelanden som kommer in är så pass stort i 
DAVE så blir det väsentligt mycket billigare för datorn att hålla trådpoolen aktiv än att 
allokera nya trådar för varje meddelande. 
 
En fördel med en simplare multitrådning är att problemet med att specificera storleken helt 
försvinner, eftersom en ny tråd alltid allokeras vid varje meddelande och man låter 
operativsystemet hantera context-switches. 
 
F.7  Slutsats 
Det verkar som att trådpoolens storlek inte spelar någon större roll så länge man har minst två 
trådar. Överlag så verkar det som att det största problemet med genomströmningen i DAVE 
inte ligger i implementationen av multitrådningen, utan snarare i kommunikationen. Huruvida 
det går att förbättra kommunikationen eller ej är inte något som tas upp i detta appendix. 
 
Att ha en trådpool i DAVE är rätt val över en simplare implementation av multitrådning där 
en ny tråd skapas varje gång ett meddelande måste hanteras. En trådpool behöver inte skapa 
nya trådar varje gång en uppgift ska göras av en tråd, utan binder bara uppgiften till en redan 
existerande tråd. Eftersom DAVE kommer att ta emot många meddelanden så är vinsten stor 
av att inte behöva allokera nya trådar vid varje meddelande. Eftersom det inte blev någon 
förbättring över två trådar så är det svårt att säga om det finns något behov att öka storleken 
över det. Den robustaste lösningen vore att integrera delar av analysverktyget med den 
slutgiltiga versionen av DAVE för att kunna mäta av trycket och försöka förändra trådpoolens 
storlek baserat på det. Eftersom sambandet mellan antalet trådar i trådpoolen och 
genomströmningen i systemet inte är positivt linjärt så måste algoritmen som bestämmer 
storleken vara försiktig för att undvika thrashing.  
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Appendix G  - Parprogrammering 
Denna del är skriven av Simon Delvert som hade rollen utvecklingsledare i projektarbetet. 
Den kommer ta upp erfarenheter från projektet av den agila metodiken parprogrammering och 
jämföra dessa med vetenskapliga artiklar. 
 
G.1  Inledning 
Denna bilaga kommer att innehålla en beskrivning av gruppens erfarenheter och insikter av 
parprogrammeringen som utfördes och hur den påverkade kvaliteten av koden och 
effektiviteten av arbetet. Jag kommer undersöka hur våra erfarenheter jämförs med vad andra 
vetenskapliga artiklar kommit fram till. 
 
G.1.1   Syfte 
Syftet med denna del är att belysa de fördelar och eventuella nackdelar med 
parprogrammering och att ge läsaren en djupare insikt i vad som krävs för att metodiken ska 
vara effektiv. 
 
G.1.2   Frågeställning 

1.   Vilka är de undersökta fördelarna med parprogrammering jämfört med att 
programmera själv och hur jämförs de med projektgruppens erfarenheter och åsikter? 

2.   Vilka faktorer har stor inverkan på framgången, effektiviteten och trivseln hos 
parprogrammering? 

3.   Hur påverkar kvaliteten av kod effektiviteten av arbetet? 
4.   Vad är den generella attityden till parprogrammering och hur jämförs den med 

projektgruppens attityd? 

G.2  Bakgrund 
Parprogrammering är något som alla medlemmar i gruppen har använt sig av i tidigare kurser. 
Vi har alla olika åsikter och tankar om nyttan i metoden då vi har fått välja vår arbetspartner. 
Nu är vi i en situation där vi inte längre kan välja någon vi arbetat med förut och det kan 
skapa nya insikter om hur denna metodik kan påverka effektivitet och kvalitet av arbetet. Om 
en av personerna är mer erfaren inom programmering kan det också uppstå känslor att 
programmerarna inte jobbar så bra ihop, och detta kan vara en faktor i effektiviteten av 
metoden. 
 
G.3  Teori 
Parprogrammering är en systemutvecklingsmetod som används inom programvaruutveckling. 
Metoden innebär att två programmerare jobbar tillsammans på en arbetsstation och byter med 
jämna mellanrum mellan två roller. Medan en av programmerarna jobbar som förare så agerar 
den andra som navigatör. Föraren skriver koden och navigatören granskar den medan den 
skrivs. Under granskningen bör navigatören även reflektera över framtida riktning av arbetet, 
möjliga förbättringar till koden och eventuella problem som kan uppstå. Med denna 
strategiska metod så kan föraren fokusera på den praktiska delen och använda navigatören 
som ett slags skyddsnät för att arbetet ska flyta på bra framöver. [12] 
 
G.3.1   Introduktion 
Parprogrammering har under en längre tid blivit hyllad som en av de bättre metoderna för att 
utveckla mjukvara men det kan även ses som slöseri på resurser, att två personer gör en 
persons arbete. Programmering har traditionellt varit en aktivitet programmerare gör enskilt 
och många ser även sin kod som något personligt men det är också vanligt att erfarna 
programmerare trivs bättre själva eller tycker att andra sölar ner arbetet. Andra säger också att 
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arbete med en partner komplicerar scheman och hantering av kodversioner. Samtidigt 
uttrycker många respekterade programmerare att de föredrar parprogrammering och tycker att 
det går mer än dubbelt så fort att programmera med denna metod. [65]  
 
G.3.2   Effektiviteten av parprogrammering 
Det har gjorts flera experiment som undersöker hur parprogrammering kan påverka kvaliteten 
och effektiviteten av arbetet. I Utah University hölls ett sådant experiment för en uppgift där 
de jämförde resultaten mellan enskilda programmerare och par av programmerare. Det som 
mättes var den totala tiden som krävdes för att genomföra uppgiften och hur många testfall 
som koden avklarade. Experimentet genomfördes i en klass av 41 studenter varav 35 var 
positivt inriktade till parprogrammering. Studenterna delades upp i två grupper, 13 studenter 
arbetade enskilt och resten av de 28 personerna delades upp i par där alla redan visat intresse 
för parprogrammering och studenterna fick välja sin arbetspartner själva. Resultaten av 
experimentet illustreras i Figur 27 och Figur 28. I Figur 27 visas att på Program 1 krävdes det 
mycket mer tid för paren att göra klart arbetet. I genomsnitt använde paren 60% mer tid än 
vad en enskild programmerare gjorde. Detta ändrades i resterande program när de lyckats 
anpassa sig bättre efter varandra, då tog det endast 15% mer arbetstimmar för paren att göra 
samma arbete som en enskild programmerare. Antal testfall som koden avklarade var också 
alltid högre hos paren, som kan visas i Figur 28. Alltså använder parprogrammeringen mer 
arbetstimmar för att klara av uppgiften men koden håller högre kvalitet i gengäld. [12] 
 

 

Figur 27 - Relativ tid: En individ jämfört med två medarbetare. 

 
Figur 28 - Testfall avklarade. 

G.3.3   Programmerares attityd till parprogrammering 
Attityden till och resultaten av parprogrammering i universitet, där studenterna ofta löser 
problem och laborationer i par, kan skilja sig mot attityden i industrin där arbetssättet ofta 
skiljer sig mot studenters arbetssätt. Därför har Microsoft gjort en undersökning hos deras 
egna anställda där de får svara på frågor angående deras attityd och åsikter om 
parprogrammering. Det var 491 anställda som ställde upp på undersökningen och det 
resultatet som gavs visas i Figur 29 och Figur 30. I Figur 29 visas de anställdas erfarenheter 
av parprogrammering i företaget. Majoriteten har positiva egna erfarenheter av metoden och 
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tycker att det även fungerar bra för sin partner, men de är mer neutrala för hur det går för de 
andra anställda. [66] 

 
Figur 29 - Microsofts anställdas attityd till parprogrammering. 

I Figur 30 ser vi också hur de anställda ställer sig till metodens påverkan av effektivitet och 
kvalitet hos kod. Det som sticker ut med dessa resultat är att majoriteten är medvetna om den 
effekt metoden har på kvaliteten av koden. Däremot är de inte överens om parprogrammering 
kräver längre tid att göra samma arbete än om en enskild programmerare skulle gjort det. 
Dessa resultat stämmer bra överens med vad resultateten av experimentet från Utah 
University visar, på Figur 27 och Figur 28. Det är förståeligt att åsikterna är delade på om det 
tar längre tid för parprogrammering då den extra tiden som krävdes var minimal enligt 
undersökningen. Den generella attityden till parprogrammering hos anställda i industrin 
stämmer bra överens med vad resultaten från experimentet visar, och det visar på att de 
anställda i industrin har bra koll på parprogrammeringens påverkan. [66] 

 
Figur 30 - Effekten parprogrammering har på kod, enligt Microsofts anställda. 

De fick också skriva ner de största fördelarna och problemen som uppstår genom 
parprogrammering. Fördelarna som flest tog upp var att det blev mindre buggar, sprider 
kodförståelse, högre kodkvalitet, lärorikt och bättre design. Problemen som flest tog upp var 
minskad effektivitet, schemakrångel, personlighetskrockar, oenigheter och 
färdighetsskillnader. [66] 
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G.4  Metod 
För att beskriva de undersökta fördelarna med parprogrammering har jag använt mig av 
vetenskapliga artiklar om ämnet. Gruppen har provat att tillämpa parprogrammering under 
projektets gång. För att jämföra mellan gruppmedlemmarnas erfarenheter av 
parprogrammering och de vetenskapliga artiklarna har en enkät delats ut. Enkätens frågor 
utgår från frågeställningarna och besvaras anonymt av alla gruppmedlemmar. Frågorna låter 
medlemmarna ta ställning till både attityd och åsikter om metoden. 
 
Gruppmedlemmarna besvarade 6 frågor genom att skriva några korta meningar om deras 
erfarenheter med metoden. På de 3 första frågorna gav de också en poäng på skalan 1-5 
beroende på om de föredrar parprogrammering eller att programmera enskilt, skalan visas i 
Figur 31. I resultatdelen har jag gått igenom frågorna jag ställde till gruppen och gjort en 
sammanfattning av svaren som insamlats, jag har också jämfört svaren med de vetenskapliga 
undersökningarna i diskussionen.  
 
Föredrar att programmera själv                                  Lika bra                                       Föredrar parprogrammering 

1 2 3 4 5 
 

Figur 31 - Poängskalan som användes. 

G.5  Resultat 
I detta kapitel sammanfattar jag den relevanta informationen jag fått genom den enkät som 
gruppmedlemmarna svarat på. De tre första frågorna har blivit poängsatta enligt skalan i Figur 
31. 
 
1. Vad föredrar du om koden ska hålla hög kvalitet? 
Resultatet som visas i Figur 32 visar att gruppmedlemmarna starkt föredrar parprogrammering 
när de vill att koden ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Det var flera som svarade att det 
är lättare att hitta buggar och undvika dåliga lösningar till problem när de är två stycken och 
kan diskutera lösningar och idéer. Det nämndes också att parprogrammering inte är 
nödvändigt för hög kvalitet då andra metoder som vanlig kodgranskning fungerar lika bra. 
 

 
Figur 32 - Poängfördelning fråga 1. 

 
2. Vad föredrar du om arbetet ska gå effektivt framåt? 
Resultatet som visas i Figur 33 visar att gruppmedlemmarna har spridda åsikter om 
parprogrammering gör att arbetet går effektivt framåt eller inte. De som föredrog att arbeta 
själva förklarade det med att de inte måste förklara sig själva hela tiden och att de tar snabbare 
beslut. De som föredrog parprogrammering uttryckte att rader kod skrivna inte alltid betyder 
hur effektivt arbetet går utan att kvaliteten av kod och en bra grund också spelar roll i 
längden. De tycker också att det är lättare att vara två personer när de fastnar på ett problem. 
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Figur 33 - Poängfördelning fråga 2. 

 
3. Vad trivs du bäst med? 
Resultatet som visas i Figur 34 visar att de flesta av gruppmedlemmarna finner 
parprogrammering lika njutbart som att programmera själv. Många uttryckte att en god kemi 
mellan personerna är kritisk för hur bra de trivs med metoden. 
 

 
Figur 34 - Poängfördelning fråga 3. 

 
4. Vilka positiva attribut finner du hos parprogrammering? 
Parprogrammering är en lärande process för båda parter, även om de ligger på olika 
kunskapsnivåer. Att lära ut är ett bra sätt att utvecklas själv och för att komma på bättre 
lösningar. Att få en annan synvinkel på ett problem kan hjälpa när de sitter fast, och att hitta 
fel i koden går snabbare tillsammans med någon som är lika insatt i koden som en själv. Det 
är också lättare att hålla fokus på uppgiften när de är två programmerare på grund av det 
grupptryck som uppstår. Då vill de alltid fortsätta fokusera, då de beror på och är beroende av 
sin partner. 
 
5. Vilka eventuella problem finner du hos parprogrammering? 
Att personerna som arbetar inte kommer bra överens eller inte samarbetar bra. Schema-
konflikter mellan personerna kan också göra metoden krångligare än vad den är värd. Om de 
inte heller är på samma nivå eller att båda inte är engagerade i uppgiften så kan problem 
uppstå. Utveckling kan gå långsammare då dubbla resurser används för problem som en  
enskild programmerare kunde ha löst. 
 
6. Vad tycker du är viktigast för att parprogrammeringen ska fungera och vara effektiv? 
Här så lade gruppmedlemmarna stor vikt på kemin och samarbetet mellan de två parterna. De 
tycker att det är viktigt att båda två ska vara på ungefär samma nivå i kompetens och gärna ha 
kompletterande kunskaper. De får inte vara konflikträdda, det ska vara okej att ifrågasätta och 
en öppen kommunikation ska kunna hållas under metodens gång. Det är också viktigt vad 
som arbetas med, med en kritisk och svår del i ett projekt så är parprogrammering fördelaktigt 
men triviala uppgifter så föredras det att arbeta själv. Båda parter bör också vara lika delaktiga 
och byta roller med jämna mellanrum. 
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G.6  Diskussion 
De allra flesta i projektgruppen håller med om att parprogrammering skapar kod med högre 
kvalitet än om de skulle skriva kod själva. Men även med det i åtanke tycker inte många att 
parprogrammering är effektivt. Underskattas den tidiga kvaliteten av koden eller är inte 
parprogrammering ekonomiskt hållbart? 
 
G.6.1   Kvalitetens påverkan av effektivitet 
Effektiviteten av parprogrammering är en nyckelfråga för metoden. Om det är dyrare att 
använda metoden kommer chefer inte tillåta att den utförs, och de är därför ofta skeptiska mot 
parprogrammering. Skeptiker antar att metoden kommer att fördubbla kostnaden för 
programmeringen och personalen som behövs, men de tar ofta inte den ökade kvaliteten i 
åtanke. En tidig stark kvalitet hos kod sparar mycket tid och problem i framtiden, att hitta 
buggar i kod längre fram i projektet kan kräva stora förändringar och arbetstimmar och pengar 
förloras då till att fixa problemen. Den ökade kvaliteten leder till mindre arbete med buggar 
och kodgranskning senare i arbetet och tillför då också till den totala effektiviteten av 
parprogrammering. Nyttan till kvalitet är inte heller uppenbar då avsaknad av buggar och 
problem är svår att mäta och sätta ett värde på i ett projekt, däremot kan avsaknad av kvalitet 
kosta miljoner. Företaget IBM rapporterade att de spenderat uppemot 250 miljoner dollar för 
att reparera och installera om system åt kundernas rapporterade problem [65]. Kvaliteten av 
koden är därför essentiell för effektiviteten av arbetet då det sparar både tid och pengar i 
slutändan. Men det kan också vara så att IBM tjänade en del på att få ut systemet fort och vara 
först på marknaden. 
 
G.6.2   Undersökningarna 
Gruppmedlemmarnas åsikter på hur parprogrammering påverkar kodens kvalitet stämmer bra 
överens med industrins åsikter. De flesta tycker att det blir mindre buggar och att koden håller 
en högre standard hos parprogrammering. Detta kan vi också se stämmer överens med vad de 
kom fram till i den vetenskapliga undersökningen med resultat i Figur 28 där koden som 
skapats med hjälp av parprogrammering klarar mer testfall. Men även då de flesta håller med 
om ökad kvalitet är många oense om den resulterande effektiviteten av metoden, både hos 
industrin och hos projektgruppen. I resultatet från Figur 27 så visas att det ökade totala antalet 
arbetstimmar lagda på samma uppgift för två personer endast blir runt 15%, men det ska 
också påpekas att undersökningen från dessa tabeller var från en liten målgrupp av studenter 
som redan var positivt inriktade till parprogrammering och de fick själva välja sin partner. 
Denna skillnad i resultat kan bero på att den effektivitet som tjänas på en tidig god kvalitet i 
kod inte är särskilt märkbar på en gång. Det är svårt att märka att projektet lyckats undvika 
stora problem om kvaliteten redan är hög från början. Tidig kvalitet kan vara viktig om resten 
av programmet beror på denna kod och utgör en sorts grund av ett projekt, men om det är en 
primitiv och enskild del så går det att rätta senare med vanlig kodgranskning. Effektiviteten av 
parprogrammering beror därför ofta på vad för kod som skrivs. 
 
Gruppmedlemmarna var väldigt neutrala till vad de föredrog mest, parprogrammering eller att 
arbeta själv. Anledningen till detta var att det är många faktorer som står i spel, framför allt 
hur bra de arbetar ihop. De flesta projektmedlemmarna tyckte parprogrammering var roligt 
om de trivs bra med sin partner och det verkar också industrin tycka. I Figur 29 syns det att de 
allra flesta tycker att parprogrammering går bra för sig själv och sin partner. De är mer osäkra 
och negativt inställda hur det går för andra, detta kanske för okunskapen över hur bra de 
jobbar tillsammans eller om de andra paren har för stora färdighetsskillnader. Samma fördelar 
och eventuella nackdelar som parprogrammering kommer med, togs upp både hos industrin 
och hos projektgruppens medlemmar.  
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G.7  Slutsats 
Parprogrammering har många fördelar men metoden är inte alltid önskvärd. Programmering 
har länge varit en ensamsyssla och vi trivs ofta med att prova lösningar och arbeta själva. När 
dynamiken mellan de två programmerarna inte funkar och om de inte har kompletterande 
kunskaper skapar inte parprogrammering en önskvärd effekt. När programmerare trivs och 
jobbar bra med varandra på kod som kräver extra tillsyn så tillverkas önskvärda resultat från 
metoden. Parprogrammering tillverkar kod med högre kvalitet och bättre design fast kräver 
mer arbetstid för samma uppgift än om en enskild programmerare skulle göra det. 
Parprogrammering underlättar också om de fastnar på ett problem. De har två olika synvinklar 
på problemet och kan då lättare komma fram till en lösning. Tidig god kvalitet och design på 
kod kan i sin tur skapa en stor effektivitet då det undviker framtida problem, omskrivningar 
och omstruktureringar som möjligtvis kan betyda stora kostnader.  
 
Gruppmedlemmarna tycker att parprogrammering är en nyttig metod som bör användas på 
kritiska delar av kod och då programmerarna arbetar bra tillsammans. De flesta i gruppen 
tycker metoden är trevlig att använda då det är kul att arbeta tillsammans och man lär sig av 
varandra, men vill inte använda metoden för ofta då det inte alltid är en effektiv metod. 
Gruppmedlemmarnas erfarenheter av metoden stämmer bra överens över hur industrin ser på 
parprogrammering, det stämmer också överens med resultaten från undersökningen på Utah 
University.     
  



Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap 
 

 66 

Appendix H  - Dokumentation under agil systemutveckling 
Denna del är skriven av Tobias Edqvist som hade rollen som dokumentansvarig i projektet. 
 
H.1  Inledning 
I de flesta lite större projekt skrivs stora mängder dokument. Allt från planering av det 
kommande arbetet till slutlig dokumentation som beskriver hur den framtagna produkten 
fungerar och används. Kandidatarbetet har inte varit något undantag. Dokumentation har varit 
en av de större delarna i projektet. 
 
Projektet har innefattat flera iterationer, vilket har lett till att dokument har behövts revideras 
från en iteration till en annan, och dessutom innehållit en förstudiefas. I förstudiefasen låg 
fokus mer på att samla in information från kunden och strukturera upp det kommande 
utvecklingsarbetet. Den insamlade informationen dokumenterades i olika dokument som till 
exempel projektplan, kravspecifikation och arkitekturdokument. I de olika iterationerna var 
arbetet mer fokuserat på själva utvecklingen av produkten, men även i dessa faser ingick 
mycket dokumentation. Till exempel behövde projektgruppen skriva teknisk dokumentation 
över hur systemet byggts upp och en användarmanual, för att i slutet av utvecklingen kunna 
lämna över allt till kunden och samtidigt garantera att kunden kan använda och vidareutveckla 
produkten. 
 
Individuella bidraget handlar om dokumentationsarbetet under agil systemutveckling och min 
erfarenhet som dokumentansvarig i projektet. Innehållet kommer att behandla hur 
dokumentarbetet användes i det agila arbetssätt som projektet omfattade och hur 
dokumentarbetet påverkades av detta arbetssätt. 
 
H.1.1   Syfte 
Syftet med det individuella bidraget är att tydligare förklara hur dokumentation användes i 
projektet samt analysera hur dokumentarbetet och det agila arbetssättet fungerar tillsammans. 
 
H.1.2   Frågeställning 

1.   Dokumentation under agila utvecklingen i projektet, hur användes det och varför? 
2.   Hur kan dokumentarbetet gynnas av ett agilt arbetssätt? 

 
H.2  Bakgrund 
Dokumentation och agila projekt är inte nödvändigtvis något som per automatik kopplas 
samman som två förenliga termer. Ofta finns det oklarheter i hur dessa ska fungera 
tillsammans. En vanlig uppfattning kring agila projekt är att fokus helt och hållet är på 
utvecklingen och kodandet samt uppföljning av projektstatus och iterationsplanering. Inte allt 
runt omkring, som till exempel dokumentation. [67] [68] 
 
Agil systemutveckling kopplas ofta ihop med termer som itererande, snabb, lättrörlig, effektiv 
och kommunikation. Den traditionella innebörden av dokumentation i till exempel 
vattenfallsmodellen innefattar ofta istället mycket insamling av data, utförliga beskrivningar i 
långa texter och planering långt framåt [69]. 
 
När vi som projektgrupp fick till uppgift att genomföra ett projekt, med utgångspunkt i agil 
systemutveckling, uppstod mer eller mindre ett måste att på något sätt kombinera detta 
arbetssätt med den normala innebörden av dokument och inlämningar som medföljer när en 
kurs examineras vid universitetet. 
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H.3  Teori 
När det idag pratas om traditionella respektive moderna metoder i IT-projekt brukar det 
väldigt ofta handla om vattenfallsmodellen mot agila metoder som till exempel Scrum. Dessa 
två metoder skiljer väldigt mycket från varandra. I vattenfallsmodellen fungerar det oftast som 
att en uppgift måste färdigställas innan en annan kan påbörjas och projektmedlemmarna 
arbetar mot att ha ett fungerade system vid deadline. Scrum är istället mer löst när det 
kommer till vilken ordning arbetsuppgifter genomförs då teamet arbetar iterativt och konstant 
vidareutvecklar den färdiga produkten i iterationer fram till deadline. När det kommer till 
dokumentationsarbetet strävar agila projektmetoder som Scrum efter att undvika långa, 
omfattande och dokumentationsintensiva perioder [68]. 
 
Skillnaderna mellan de olika metoderna har gjort att arbetssättet och inställningen, när det 
kommer till dokumentation, har ändrats väsentligt genom åren. Detta i takt med att agila 
metoder blivit allt vanligare och mer traditionella metoder som vattenfallsmodellen har blivit 
ersatta. [70] [71] 
  
H.3.1   Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg 
I och med att fokus i agila metoder är att anpassa resultatet för att hållas inom tidsramen och 
att ha leveranser igång av produkten i tidigt stadie, har det varit vanligt att dokumentationen 
kommit i skymundan. Istället för att skriva dokumentation har det varit vanligt att förlita sig 
på att fungerande programvara är det yttersta måttet på framsteg och framgång [72]. Att 
dokumentera eller planera långt framåt ger inget värde för kunden. Det är först när det finns 
ett fungerande system, som går att använda, kunden kan se värde i arbetet. Med andra ord har 
arbetet med detaljerade och omfattande dokument redan prioriterats bort när det kommer till 
principerna bakom det agila manifestet. Det har lett till att det idag ute i industrin inte alls är 
ovanligt att dokumentation nedprioriteras jämfört med att skriva kod i olika projekt. Förstås är 
dokumentation idag mer eller mindre tvunget att ingå i arbetet när det kommer till lite större 
projekt och speciellt ute i industrin. Det kan vara allt från att ledningen kräver att dokument 
skrivs till att kunden måste kunna sätta sig in i produkten och därför behöver dokumentation 
för att underlätta denna process. Mängden dokument är dock ofta väsentligt mindre jämfört 
med till exempel vattenfallsmodellen och dokumentarbetet blir ofta nedprioriterat i jämförelse 
med andra delar av projektarbetet. [73] [76] 
 
H.3.2   Håll det bara tillräckligt enkelt, men inte för enkelt 
En annan princip som är vanlig och väldefinierad inom de agila arbetssätten är att det är 
viktigt att hålla enkelhet i arbetet. Konsten att maximera mängden arbete som inte genomförs 
är grundläggande i metoder som Scrum [72]. Det är viktigt att tid inte spenderas på saker som 
är lågt prioriterade och att alltid se till att det som levereras inte blir förlegat. Det vill säga att 
läggs det tid på något ska det vara säkert att det inte kommer att behöva ersättas helt i senare 
iterationer/sprints. 
 
Detta sätt att tänka kring att saker är under konstant förändring är en väldigt stor skillnad 
jämfört med traditionella metoder som vattenfallsmodellen. I de traditionella metoderna 
arbetas det ofta istället med att framtiden är förutsägbar och att det från början av projektet 
går att veta hur det kommer se ut när projektet är färdigt inför deadline. Denna typ av 
förutsägbarhet underlättar ofta arbetet med dokumentation då det från början går att skriva 
detaljerade dokument och vara hyfsad säker på att systemet fortfarande kommer se ut som det 
som tidigare skrevs i dokumentet vid deadline. I agila metoder vill istället team inte ta och 
lägga tid på att skriva dokumentationen så pass tidigt i och med att arbetet är under konstant 
förändring samt utveckling och risken finns att dokumentarbetet blir förlegat snabbt. [74] 
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H.3.3   Muntlig kommunikation är viktigast 
Agila arbetssätt använder väldigt mycket muntlig kommunikation inom och ut från själva 
utvecklingsteamet för att föra information vidare. Det är inte ovanligt att teamet har möten, 
till exempel Daily Scrums, där var och en i teamet får chansen att berätta för de andra hur 
arbetet går, vad som arbetas med just nu, vilka problem som stötts på och vad som ska göras 
kommande dagen eller dagarna. [75] 
 
Då det används mycket direktkommunikation är det viktigt att projektmedlemmarna sitter 
samlade eller åtminstone i närheten av varandra. Kombinationen av kontinuerlig muntlig 
kommunikation och möten har lett till att ett vanligt antagande är att det går att nästan 
undvika eller åtminstone vara väldigt sparsam när det kommer till att dokumentera skriftligt, i 
och med att all information mer eller mindre ändå hanteras genom muntlig kommunikation. 
[76]  
 
H.4  Metod 
För att samla information och erfarenheter kring dokumentation i agil systemutveckling 
användes litteratur och olika etablerade internetsidor. Denna information användes sedan för 
att definiera grunden för hur teorin kring dokumentation under agil systemutveckling är tänkt 
att fungera. 
 
Efter insamling av information kring dokumentation under agil systemutveckling påbörjades 
arbetet med att hitta vad som gick att utnyttja i projektarbetet. Då projektgruppen behövde 
hitta vägar att kombinera agila metoder med dokumentationskraven i projektet, kunde inte alla 
agila principer användas rakt av. Det krävdes anpassningar för att få dessa två att fungera 
tillsammans. Gruppen diskuterade och arbetade fram hur det på bästa sätt skulle göras för att 
genomföra dessa anpassningar. 
 
Innan dokumentarbetet påbörjades identifierades samtliga dokument, från start till slut av 
arbetet, som det fanns krav från kursledningen att projektgruppen skulle skapa. Som 
dokumentansvarig såg jag sedan till att skapa mallar för dessa dokument. I mallarna skapades 
samtliga rubriker dokumenten behövde innehålla och också korta förklaringar till vad varje 
stycke skulle behandla. Dessa mallar användes sedan som utgångspunkt av de som hade 
ansvar för att färdigställa dokumentet. 
 
Internt i teamet strävades det efter att arbeta med dokumentationen mer enligt de agila 
principerna. De dokument som skulle lämnas över till andra intressenter som kund eller 
kursledning blev dock ett obligatoriskt moment. För dessa dokument hade vi inte några större 
möjligheter att anpassa innehåll och arbetssätt, men vi såg alltid till att dokumentera det 
väsentliga och inte spendera för mycket tid på skrivandet. 
 
Dokumentationsarbetet genomfördes ofta parallellt med utvecklingsarbetet, och för att ha 
möjlighet att arbeta på detta sätt minimerade projektgruppen antalet personer som arbetade 
med olika dokument. Baserat på de roller och ansvarsområden varje projektmedlem tilldelats 
fanns det olika dokument som var mer eller mindre kopplade till rollen. De som hade en roll 
med stor koppling till ett visst dokument blev huvudansvariga för dokumentet. Alla i 
projektgruppen hade dock gemensamt ansvar att se till att rätt saker blev dokumenterade. De 
som varit med och utvecklat en viss modul fick kravet på sig att även dokumentationen skulle 
uppdateras med genomförda ändringar. 
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H.5  Resultat 
I projektet Demonstrationsmiljö för platsberoende auditiva och visuella meddelanden 
(DAVE) var dokumentansvarige involverad i arbetet med samtliga dokument. Mycket av 
arbetet gick ut på att se till att alla som skrev dokument förstod vad de skulle skriva under 
olika rubriker och planera upp arbetet med all dokumentation. Arbetet som dokumentansvarig 
gick också ut på färdigställa design och struktur på dokumenten innan inlämning. 
 
Genom att använda mallarna som skapades av dokumentansvarige visste alla vad som 
behövde ingå i ett visst dokument. Mallarna användes med andra ord som stöd för att enklare 
identifiera mängden arbete som behövdes för att uppfylla kraven, detta utan att lägga för 
mycket tid på dokumentationen. Användningen av mallarna gjorde också att dokumentationen 
aldrig blev onödigt detaljerad eller svår att underhålla. 
 
För att garantera att kunden kan vidareutveckla och använda systemet skapade projektgruppen 
en systemöversikt och användarmanual. Istället för att sammanställa detta i ett traditionellt 
dokument skapades ett webbaserat dokument, en wiki, som utvecklades i takt med att 
systemet byggdes. Denna webbaserade lösning lämnades sedan i slutet av projektet över till 
kunden tillsammans med koden. 
 
Internt i teamet strävades det efter att arbeta med dokumentationen mer enligt de agila 
principerna. Många av de mindre dokumenten ersattes med muntlig kommunikation. Då hela 
projektgruppen ofta satt samlad i samma rum fanns det många gånger möjlighet att direkt 
diskutera olika alternativ och lösningar istället för att dokumentera de olika koncepten i text. 
Veckomöten användes också som ett medel för att ersätta mindre interna dokument. Under 
veckomötena togs problem, lösningar och frågor upp muntligt för att diskuteras direkt i hela 
gruppen. Skriftlig dokumentation blev istället ett medel för oss som projektgrupp att föra 
information vidare till intressenter som inte var involverade i det dagliga arbetet, som till 
exempel kund, kursansvarig och handledare. 
 
På sättet som dokumentation användes i projektet garanterades det att tiden som spenderades 
på att skriva dokumentation gav värde för slutresultatet. För att identifiera hur värde skulle 
uppfyllas med olika dokument skulle projektgruppen alltid svara på frågorna varför, vad, när 
och hur gällande ett dokument. Kunde svar på samtliga av dessa fyra frågor tas fram, som 
dessutom ställde krav på att dokumentarbetet behövde genomföras, då hade ett dokument som 
uppfyllde ett behov och gav värde till slutresultatet identifierats. Projektgruppen såg till att 
alltid dokumentera de saker som gav värde till olika intressenter och ingen tid spenderades på 
dokument som senare skulle behöva kastas eller glömmas bort.  
 
Dokumentarbetet i projektet kunde gynnas av det agila arbetssättet dels genom den 
förbättrade tidshanteringen men också genom att innehållet arbetades fram iterativt. Istället 
för att förutse slutresultatet och dokumentera alla koncept samt idéer dokumenterades ofta 
färdigimplementerade moduler där inga större ändringar planerades. Att vänta med att 
dokumentera olika delar av systemet till dess att de stabiliserats eller utvecklats klart 
medförde att mängden dokumentation som behövde skrivas minskade. Mindre tid 
spenderades på att uppdatera föråldrade dokument och fler timmar kunde istället spenderas på 
utvecklingsarbetet. 
 
Gruppens mål med dokumentarbetet var hela tiden att hitta den rätta balansen mellan skriftlig 
dokumentation och muntlig diskussion. Genom att hitta denna balans såg projektgruppen till 
att alltid använda rätt medel för att framföra informationen till samtliga intressenter. 
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H.6  Diskussion 
Innan kandidatarbetet hade jag personligen aldrig jobbat i ett lite större projekt där arbetssättet 
varit enligt agila principer. Det har alltid varit skolprojekt där allt mer eller mindre fungerat 
enligt vattenfallsmodellen. Att då i kandidatarbetet med helt nya människor ge sig på att 
försöka arbeta agilt var en stor utmaning. Då vi haft kurser som behandlat hur agila arbetssätt 
skiljer sig från mer traditionella modeller var själva agila delen inte helt ny utan teorin fanns 
där sedan innan. Det var mer att ta teorin och sätta den i praktiken som var nytt. 
 
Som dokumentansvarig i kandidatgruppen blev det dessutom att jag blev väldigt involverad i 
hela arbetet med dokumentationen. I och med att kandidatarbetet är en universitetskurs fanns 
det förstås krav från kursledningen på mycket dokumentation, dels för att de ska kunna se hur 
arbetet fortgår men också för att kunna examinera resultatet av arbetet. Detta innebar att vi 
inte riktigt kunde applicera många av de principer som följer det agila arbetssättet. Istället för 
att kunna sätta upp dokumentationen som olika krav med olika prioritet fanns det alltid ett 
krav av högsta nivå i och med kursen satte krav på inlämningar av dessa dokument. Vilket i 
sin tur ledde till att vi som team inte kunde prioritera funktionalitet över vissa dokument. Som 
till exempel en inlämning tidigt i projektet var att vi skulle skriva ett första utkast av 
arkitekturdokumentet. Vi visste att detta dokument skulle komma att ändras stort i iteration 1 
då vi från kunden hade fått i uppdrag att undersöka olika arkitekturer, men då det var krav på 
inlämning så pass tidigt fick vi ändå spendera tid på att skriva dokumentet. Detta trots vi 
visste att det inte skulle följa den agila principen; att endast dokumentera långt gångna 
koncept eller den slutliga produkten. Det som vi dock kunde ta med oss från att genomföra 
denna dokumentation var att vi hade en övergripande arkitektur vi kunde iterera över, även 
om själva dokumentet behövde omarbetas rätt ordentligt i projektet. 
 
Balansgången mellan att arbeta agilt och uppfylla olika kurskrav gjorde arbetet betydligt 
svårare att göra helt agilt. Trots detta anser jag att det fanns tydliga indikationer på att 
dokumentarbetet kunde gynnas av det agila arbetssättet, även dokumentation utvecklades 
itererande. Från en iteration till en annan fylldes nytt innehåll på och i takt med att produkten 
utvecklades, utvecklades också dokumentationen. Även om vi inte kunde helt undvika att 
ibland ha dokumentationsintensiva perioder i projektet, som det strävas efter att inte ha i agila 
projekt [68], märktes det ändå på dokumentarbetet att det gynnades av agilt tänkande. Istället 
för att spendera resurser på att skriva detaljrika och välfyllda dokument såg vi till att skriva 
ner det viktigaste och det som gav mest värde för målgruppen till dokumentet. 
 
Alltså, även fast vi inte hade den största erfarenheten sedan tidigare kring att arbeta agilt samt 
dokumentation i agila metoder och vi inte kunde fullt ut följa alla principer från agila 
metoder, kändes det som att det var stor skillnad på dokumentarbetet jämfört med andra 
projekt och kurser. Arbetet med dokumentation blev mer utspritt över hela projektet, istället 
för att som tidigare endast skrivas i slutet eller början av projektet. Vissa typer av dokument 
kunde dessutom ersättas av diskussion och möten i projektgruppen. 
 
Teorin kring dokumentation i agila metoder lämnar väldigt mycket utrymme för tolkning. Det 
står inget specifikt kring att dokumentation måste genomföras utan mer att den inte är så 
viktig, vilket ofta leder till tolkningen att dokumentation inte behövs i agila projekt. Detta har 
dock på senare tid blivit mer och mer en myt. Det som istället nu är frågan kring 
dokumentation i agila projekt är vad som faktiskt ska dokumenteras och hur mycket. Det 
finns många olika tolkningar för även denna frågeställning. 
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Det som resultaten av min efterforskning visar och vad jag personligen känner efter 
kandidatarbetet är att det ska gå att säga att alla dokument som skrivs ger värde på ett effektivt 
sätt. För att dokumentarbetet ska gynnas av det agila arbetssättet gäller det också att 
dokumentera på lagom nivå. 
 
Vad som ska anses som rätt nivå att spendera på dokumentarbetet varierar mellan olika typer 
av projekt. Det hela beror på till exempel hur omfattande projektet är, vem eller vilka som ska 
ha insyn i hur produkten fungerar och andra aspekter som varierar från situation till situation. 
 
All tid som spenderas på att skriva dokumentation är tid som skulle kunna läggas på andra 
uppgifter. Detta innebär att någon eller några i projektet kommer att ta medvetna beslut om 
hur mycket som ska investeras på att faktiskt skriva dokumentation. Det ska inte upplevas 
som att det slösas med resurser för att skriva dokumentation, för då har något blivit fel och 
antagligen uppfyller dokumentet inget värde om så är fallet. Med andra ord kommer det 
påtvinga att samtliga intressenter tar ansvar och funderar över hur mycket dokumentationen är 
värd jämfört med övriga uppgifter. 
 
H.7  Slutsats 
I projektet Demomiljö för auditiva och visuella meddelanden har dokumentation skapats för 
att uppfylla ett värde för olika intressenter. Exempel på intressenter är kunden och 
kursansvariga. Dokumentationen har använts för att uppnå mervärde som inte gått att uppfylla 
genom att bara skriva kod, tester eller använda muntlig kommunikation. När det kommer till 
användningen av dokumentationsarbetet var stort fokus på att dokumentera enkelt, inte bara 
till att innehållet skulle vara det mest relevanta utan också att tiden för att skapa och 
underhålla dokumentation minimerades. Målet var hela tiden att arbeta med dokumentationen 
itererande i takt med att systemet utvecklades. 
 
Det går att vinna mycket tid på att arbeta agilt även med dokumentationen. Genom att alla 
dokument går att svara på varför, vad, när och hur kan teamet tydligt motivera att timmarna 
som läggs är väl spenderade i och med det finns ett tydligt värde med att dokumentet har 
skrivits. Att det agila arbetssättet dessutom uppmuntrar till att dokumentationen utvecklas 
iterativt medför att det aldrig uppstår samma dokumentationsintensiva perioder som kan 
finnas i mer traditionella arbetssätt. Systemutvecklingen kan istället ske parallellt med 
dokumentationsarbetet vilket leder till att arbetsprocessen går att optimera ytterligare. Det går 
till exempel att ha personer, med olika ansvarsområden, hela tiden aktiva i projektet. I och 
med att dokumentation kan skrivas parallellt med att ny funktionalitet implementeras kan 
både dokumentansvariga och utvecklare arbeta samtidigt genom hela processen.   
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