
Institutionen för datavetenskap
Department of Computer science

Kandidatuppsats

Syvsta - En prototyp av ett spel för studie-
och yrkesvägledning

av

Gustav Gränsbo, Filip Haglund, Adam
Hansson, Pierre Hedkvist, Jacob Johansson,
Linus Kortesalmi, Matti Lundgren, Simon

Medin och Jonathan Nyman

16 juni 2016

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet
581 83 Linköping



Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

Kandidatuppsats

Syvsta - En prototyp av ett spel för
studie- och yrkesvägledning

av

Gustav Gränsbo, Filip
Haglund, Adam Hansson,
Pierre Hedkvist, Jacob

Johansson, Linus Kortesalmi,
Matti Lundgren, Simon Medin

och Jonathan Nyman

16 juni 2016

Handledare: Andreas Runfalk
Examinator: Kristian Sandahl



Sammanfattning

Denna kandidatrapport behandlar arbetet med att designa och utveckla spelet Syvs-
ta. Syvsta är ett RPG-spel utvecklat åt Jobb- och kunskapstorget vid Linköpings kommun.
Spelet är avsett att användas för att undersöka om spel har potential som medium för att
nå ut med studie- och yrkesvägledning till en grupp ungdomar som inte aktivt söker den
formen av vägledning. Syvsta är utvecklat av en projektgrupp bestående av nio teknologer
på U- och D-programmet vid Linköpings universitet inom ramen för kursen Kandidatpro-
jekt i programvaruutveckling. Arbetet med projektet delades in i en förstudiefas och en ut-
vecklingsfas. Utvecklingsfasen delades i sin tur in i tre iterationsfaser. Vid utvecklingen av
Syvsta har en agil arbetsmetodik använts. Som en del av den agila arbetsmetoden tilläm-
pades Continuous Integration, parprogrammering och kodgranskning. Testning utfördes
på all kod i form av acceptans-, enhets- eller integrationstester. SEMAT:s Essence Kernel
användes för att sätta och följa upp mål med projektet.

Rapporten undersöker hur ett spel kan implementeras för att ge värde åt studie- och
yrkesvägledare med slutsatsen att Syvsta är ett exempel på hur det kan utföras. Erfaren-
heter som vi vill ta med oss till kommande projekt lyfts. Framförallt lyfts vikten av god
planering och uppföljning av planeringen. Arbetet med SEMAT:s Essence Kernel utvärde-
ras med slutsatsen att de SEMAT Kernel ALPHA:s vi använde oss av inte nådde sin fulla
potential då vi inte följde upp dem aktivt. Trots detta var de till hjälp för att ge oss en
uppfattning om hur vi låg till med projektet. Rapporten undersöker även de agila arbets-
metoder vi tillämpat under arbetet med Syvsta med slutsatsen att de alla medförde någon
typ av utmaning eller problem, men att de i slutänden gav goda resultat.

Parallellt med utvecklingsarbetet har varje gruppmedlem utfört en individuell under-
sökning för att djupare analysera delar av projektet. De individuella undersökningarna
presenteras i rapportens bilagor.
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1 Inledning

Inledningen ger en introduktion till rapporten och projektet Syvsta.

1.1 Motivering

Vi har utvecklat spelet Syvsta som ska fungera som ett verktyg för studie- och yrkesvägledare
att vägleda användare i valet av studier eller karriär. Syvsta går att spela i webbläsaren på
antingen datorn, mobiltelefonen eller surfplattan.

Syvsta utvecklades för vår kund Jobb- och kunskapstorget vid Linköpings kommun. De
är intresserade av att undersöka om ett mobilspel är en bra metod för att nå ut till ett segment
av ungdomar som är i behov av studie- och yrkesvägledning, men som inte aktivt söker den
hjälpen.

Syvsta är ett RPG-spel där spelaren introduceras till ett urval av yrken genom att utföra
relaterade uppdrag. Det finns ett stort utbud av spel avsedda för att användas i pedagogiska
syften, ofta med stor framgång[1]. Syvsta är dock ett unikt försök att använda spel i studie-
och yrkesvägledarsyften.

1.2 Syfte

Rapportens syfte är att beskriva produkten Syvsta, utvecklingsprocessen och produktens vär-
de för kunden. Rapporten är även ett verktyg för att redovisa hur följande kursmål uppnåtts:

• Den studerande förväntas systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under stu-
dietiden, främst inom programmering och datalogi.

• Den studerande förväntas tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper in-
om datateknik.

• Den studerande förväntas tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och rela-
tera sitt arbete till den.

• Den studerande förväntas visa förmåga att formulera frågeställningar genom att ta
fram krav som motsvarar kundens verkliga behov samt avgränsa ett projekt inom givna
tidsramar.
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1.3. Frågeställning

• Den studerande förväntas visa förmåga att söka och värdera vetenskaplig litteratur.

• Den studerande förväntas visa förmåga att planera, genomföra och redovisa ett själv-
ständigt arbete genom att delta i en projektgrupp om 6-8 personer som tar sig an en
programmeringsuppgift hos en extern kund.

• Den studerande förväntas visa förmåga att professionellt uttrycka sig skriftligt och
muntligt.

• Den studerande förväntas kunna skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lös-
ningar

• Den studerande förväntas kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta veten-
skapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

1.3 Frågeställning

För att uppnå syftet ska följande frågor besvaras:

1. Hur kan ett mobilspel implementeras för att skapa värde för studie- och yrkesvägleda-
re?

2. Vilka erfarenheter från arbetet med Syvsta kan vara användbara att dokumentera inför
framtida projekt?

3. Vilket stöd kan en projektgrupp få genom att använda sig av SEMAT Kernel ALPHA:s?

4. Hur har tillämpningen av agila arbetsmetoder påverkat arbetet med Syvsta?

1.4 Avgränsningar

Ytterligare en intressant frågeställning kring Syvsta hade kunnat vara:

• Kan ett mobilspel vara till hjälp vid studie- och yrkesvägledning?

Denna frågeställning kan tyckas vara lik vår frågeställning om hur ett mobilspel kan ska-
pa värde för kunden. En väsentlig skillnad är dock att kunden har som avsikt att använda
Syvsta just för att försöka besvara denna fråga. Om det visar sig att Syvsta i praktiken in-
te erbjuder någon hjälp alls vid studie- och yrkesvägledning så har ändå värde skapats för
kunden eftersom deras frågeställning besvarats.

Kunden behöver inte en fullständig produkt för att undersöka sin frågeställning. Vi väl-
jer därför att skapa en prototyp där spelvärlden är begränsad. I en komplett produkt skulle
vi vilja att en större mängd yrken representerades i spelet, vilket inte är nödvändigt i pro-
totypen. Denna avgränsning minskar projektets omfattning substantiellt, och är nödvändigt
eftersom utecklingstiden är begränsad. I slutänden kommer en väl utvecklad prototyp med
begränsad spelvärld att ge kunden de bästa möjligheterna till relevanta användartester.
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2 Bakgrund

Bakgrunden berör kundens bakgrund, deras motiv med projektet och projektgruppens bak-
grund inom relevanta projekt.

2.1 Kund

Projektet utförs på uppdrag av Jobb- och kunskapstorget som är Linköpings kommuns orga-
nisation för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Kunden menar att många individer
har brist på självkännedom samt dåliga kunskaper om vilka studie- och yrkesalternativ som
finns. Dessa individer har även svårt att överväga dessa alternativ för att förstå och genom-
föra viktiga livsbeslut[2]. Det finns många alternativ att välja mellan i dagens kunskapssam-
hälle, vilket gör det svårt att navigera i studie- och yrkeslivet.

Kunden vill utveckla sina möjligheter att nå ut till de individer som är i behov av studie-
och yrkesvägledning men som inte aktivt söker det. Kunden vill därför testa ett för dem out-
forskat medium för studie- och yrkesvägledning, nämligen mobilspel. Syvsta utvecklades för
att ge kunden möjlighet att testa mottagandet av studie- och yrkesvägledning i detta format.
Idén att använda mobilspel i detta syfte kom från Rebecca Olsson, gruppens kontaktperson
på Jobb- och kunskapstorget.

2.2 Tidigare erfarenheter

Vi har alla tidigare erfarenheter från mindre mjukvaruprojekt med upp till sex projektgrupp-
smedlemmar inom ramen för våra utbildningar. Några av oss har även erfarenhet av arbete i
större projektgrupper från andra sammanhang som arbete eller föreningsengagemang.

Från våra tidigare projekt har vi tagit med oss blandade erfarenheter. Utifrån dessa har vi
identifierat olika sätt att förbättra arbetet med Syvsta. Vi valde att fokusera extra på några av
dessa förbättringspunkter:

• Effektivitet på möten

Det är lätt hänt att möten urartar i diskussioner som inte är värdefulla för hela gruppen.
För att undvika detta kan det vara användbart att sätta upp en tydlig agenda för möten.

• Uppdelning av arbete
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2.2. Tidigare erfarenheter

Om en person helt ensam arbetar med en större aktivitet blir gruppen väldigt beroende
av den personen. Detta kan undvikas genom dela upp arbetet i mindre aktiviteter som
delas ut till olika gruppmedlemmar.

• Integrationstester

När ett stycke kod skall integreras med ett annat, och utvecklarna inte har så stor kän-
nedom om varandras respektive stycken, så är det lätt hänt att integrationen stressas
igenom. Man stöter på några uppenbara problem som löses så snabbt som möjligt, och
missar då ibland fel som inte dyker upp förrän långt senare. Detta kan undvikas genom
att utföra utförliga integrationstester.

Positiva erfarenheter som identifierades var:

• Kodgranskning

Kodgranskning är en teknik där projektgruppsmedlemmar granskar varandras kod.
Vid kodgranskning identifieras dålig kod eller bristfällig dokumentation, som då kan
åtgärdas. Detta leder till en ökad kvalitet på kod och dokumentation. Den som skrivit
koden får möjlighet att förbättra sin kod och den som granskar får insyn i hur någon
annan löser programmeringsproblem. Kodgranskning leder alltså till att projektgrupp-
medlemmarnas kompetens ökar. Det motverkar även problemet med att gruppmed-
lemmar har dålig insyn i hur delar av koden de själva inte skrivit fungerar.

• Kommunikation

Öppen, konstruktiv och ärlig kommunikation har i tidigare projekt lett till ett effektivt
arbete och ett bra resultat. När fokus flyttas från att fundera över vad andra gruppmed-
lemmar gör eller inte gör och från vad de tycker om den enskildes arbete så blir arbetet
effektivare. Resultatet blir bättre eftersom fler idéer delas och mer feedback ges mellan
deltagarna.
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3 Teori

Bakomliggande teorier till de metoder vi använt oss av i arbetet med Syvsta finns beskrivna
här. Teorikapitlet redogör även för de verktyg som använts under projektet.

3.1 Model View Controller

Model View Controller (MVC) är ett designmönster inom programmering. Designmönster
är generella ritningar till lösningar av vanliga problem inom programutveckling. Just MVC
beskriver hur ett användargränssnitt kan implementeras.

Kärnan i MVC är att programmet delas upp i tre delar: vyn, kontrollen och modellen. Vyn
är den del av programmet användaren ser och den skall endast hantera utritning. Kontrollen
är den del som hanterar användarens indata till programmet och modellen är det bakomlig-
gande som manipuleras av användarens indata. Genom att modulera dessa tre delar i så hög
grad som möjligt underlättas underhåll av det färdiga programmet och utvecklingsarbetet
kan smidigt delas upp i olika uppgifter.[3]

3.2 SEMAT - Software Engineering Method and Theory

SEMAT, som står för Software Engineering Method and Theory, är ett gemensamt initiativ
till att skapa en gemensam grund för mjukvaruutveckling. Bakom initiativet står ett flertal
företag och individer med grund i bland annat datavetenskap och mjukvaruutveckling. Ini-
tiativet startades 2009 av Ivar Jacobson, Bertrand Meyer och Richard Soley.[4]

SEMAT har bland annat resulterat i Essence som är en standard att arbeta med mjukva-
ruutvecklingsmetoder efter. Essence bygger på den kärna som SEMAT vill att alla mjukvaru-
projekt skall utgå ifrån och identifierar sju fokusområden vid mjukvaruutveckling:

• Möjlighet

• Intressenter

• Krav

• Mjukvarusystem

• Arbete
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3.3. Metod 635

• Projektgrupp

• Arbetssätt

Essence beskriver hur dessa fokusområden är sammankopplade och förklarar hur projekt-
grupper bör arbeta utifrån dem. [4]

Projektgrupper kan exempelvis använda sig av kort kallade Alpha State Cards som re-
presenterar olika stadier för projektet inom de sju fokusområdena. Korten placeras ut på en
tidslinje för att ge en överblick av när stadierna bör vara uppnådda. Under projektets gång
ska tidslinjen utvärderas och uppdateras kontinuerligt. [5]

3.3 Metod 635

Metod 635 hjälper projektgrupper att snabbt generera ett stort antal idéer. Sex stycken del-
tagare sätter sig ner tillsammans med varsitt papper med en frågeställning framför sig. Om
idéer till en produkt skall genereras kan frågeställningen exempelvis lyda: "Vilka funktioner
kan produkten ha?". Deltagarna skriver ner tre kortfattade idéer. Alla idéer är tillåtna, syftet
är att utforska så många unika idéer som möjligt utan att värdera dem innan sessionens slut.
När deltagarna skrivit ner tre idéer skickar de dem vidare till nästa deltagare. Deltagarna
skriver sedan ner tre nya idéer, antingen med utgång från tidigare idéer eller helt nya. När
pappren vandrat hela varvet har gruppen genererat 108 idéer att diskutera och värdera.[6]

3.4 LIPS-modellen

LIPS-modellen (Lätt Interaktiv ProjektStyrning eller Linköpings ProjektStyrningsmodell)
skapades av Tomas Svensson och Christian Krysander. Modellen passar för projekt med oli-
ka storlekar då den är skalbar. Den består av tre faser och dessa är före, under och efter. I
före-fasen utförs en förstudie och projektet planeras med hjälp av författandet av kravspeci-
fikation, systemskiss och projektplan. I under-fasen skrivs ett antal dokument, till exempel
designspecifikation, och fortsatt arbete med projektplanen utförs. I denna fas jobbar grup-
pen med projektet och alla de aktiviteter man definierat i före-fasen. I efter-fasen får kunden
produkten och denna installeras då för användning. Gruppen utför också bland annat en
efterstudie där projektet utvärderas.[7]

Faserna innehåller även milstolpar och beslutspunkter. En milstolpe ska vara definierad
som en mätbar händelse och det är med hjälp av dessa som gruppen kan känna att man rör
sig framåt i projektet. En beslutspunkt är till för beställaren så han eller hon kan bestämma
om gruppen får fortsätta med projektet eller inte. Beslutspunkten sker oftast under ett möte
mellan beställaren och gruppen.[7]

3.5 Separerande hyperplan

I spelet behövs en kollisionsdetektion. Flera lösningar har diskuterats, varav en bygger på
det separerande hyperplansteoremet.

Låt X och Y vara två konvexa mängder. Då kan dessa mängder separeras av ett hyperplan om och
endast om mängderna är disjunkta[8].

Mer specifikt; om två konvexa figurer i planet inte skär varandra, går det att hitta en linje
som skiljer dem åt (figur 3.1a). Som en följd av detta finns åtminstone en linje på vilken figu-
rerna kan projiceras utan att projektionerna överlappar (figur 3.1b). Denna linje är ortogonal
mot skiljelinjen i figur 3.1a. Förutsatt att det finns minst en linje som skiljer figurerna åt, måste
en av dessa linjer vara parallell med någon av figurernas sidor. I dessa fall finns det därmed
minst en sida i någon av figurerna vars normal utgör riktningsvektorn för en linje likt den i
figur 3.1b.
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3.5. Separerande hyperplan

(a) Två konvexa figurer åtskiljda av en
linje.

(b) Två konvexa figurer och deras projek-
tioner på en linje.

Figur 3.1: Konvexa figurer

Algoritm 1 Funktion som kontrollerar om två figurer överlappar varandra.

function KOLLIDERAR( f igurA, f igurB)
for sida i f igurA do

normal Ðkalkylera normalen för sida
projektionA Ðprojicera f igurA på normal
projektionB Ðprojicera f igurB på normal
if projektionA och projektionB inte överlappar then

return EJ KOLLISION
end if

end for
for sida i f igurB do

normal Ðkalkylera normalen för sida
projektionA Ðprojicera f igurA på normal
projektionB Ðprojicera f igurB på normal
if projektionA och projektionB inte överlappar then

return EJ KOLLISION
end if

end for
return KOLLISION

end function

Med denna kunskap kan en algoritm skapas som upptäcker om två konvexa figurer över-
lappar varandra. En av fördelarna med att använda den kollisionsdetektion som beskrivs i
algoritm 1 är att om två figurer inte kolliderar kan funktionen returnera det resultatet så fort
en separerande linje har hittats. Ju längre ifrån varandra figurerna befinner sig, desto fler
linjer kan skilja figurerna åt. Det resulterar i att när två figurer ligger långt ifrån varandra
behöver funktionen inte kontrollera så många normaler innan den hittar en linje där projek-
tionerna inte överlappar varandra.

Ett problem vid kollisionshantering är att upptäcka när en figur har förflyttats genom en
annan figur. Det räcker inte med att kontrollera om figurerna kolliderar före respektive efter
rörelsen. I figur 3.2a illustreras hur en figur i sådana fall kan röra sig genom en annan utan
att kollisionen upptäcks. Genom att utöka projektionen för den figur som är i rörelse med
projektionen av rörelsevektorn fås en total projektion som täcker figurens hela förflyttning,
vilket illustreras i figur 3.2b.

I vissa fall kan det vara önskvärt att ta reda på hur rörelsevektorn kan förkortas för att
undvika en kollision. Mer specifikt; hur rörelsevektorn kan förkortas så lite som möjligt me-
dan kollision undviks. Detta kan vara till nytta för att se till att ett objekt som rör sig mot ett
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3.6. Point in polygon

(a) Projektionerna överlappar inte
varandra, kollision upptäcks ej.

(b) Projektionerna överlappar varandra,
kollision upptäcks.

Figur 3.2: En konvex figur förflyttas genom en annan.

(a) Projicera objekten och deras eventuel-
la rörelsevektorer på en normal.

(b) Om projektionerna överlappar
varandra, skapa en vektor baserat på
överlappet.

(c) Addera rörelsevektorn och den nyska-
pade vektorn.

(d) Resultatet är en rörelsevektor som
undviker kollision.

Figur 3.3: Beräkning av ny rörelsevektor.

annat objekt inte rör sig igenom det, utan rör sig längs dess kant. Genom att upprepa proce-
duren i figur 3.3 för alla normaler där figurernas projektioner inte överlappar innan rörelsen,
kan en mängd alternativa rörelsevektorer tas fram. Ur denna mängd kan en ny rörelsevektor
väljas så att kollision undviks. Valet av vektor beror på vilka egenskaper man är ute efter, i
vårt fall handlade det om den längsta vektorn.

3.6 Point in polygon

För att ta reda på om två objekt kolliderar kan det vara nödvändigt att ta reda på om en viss
punkt av den ena figuren befinner sig inuti den andra. Då kan algoritmen point in polygon
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3.7. Billigaste väg-problemet

komma till nytta. Med denna kan man ta reda på om en punkt ligger inuti en viss poly-
gon. Algoritmen bygger på att en linje dras genom punkten man vill kontrollera. Därefter
beräknas antalet punkter där polygonen skär linjen på vardera sida om punkten. Om anta-
let skärningspunkter på vardera sida är udda tal (som i figur 3.4a) innebär det att punkten
befinner sig inuti polygonen. Är däremot antalet skärningspunkter på vardera sida jämna tal
eller noll (som i figur 3.4b) befinner sig punkten utanför polygonen. Fördelen med point in
polygon är att den, till skillnad från algoritmen beskriven i avsnitt 3.5, klarar av att hantera
figurer som inte är konvexa.[9]

(a) En punkt som befinner sig inuti en po-
lygon.

(b) En punkt som befinner sig utanför en
polygon.

Figur 3.4: Linjerna är dragna genom de punkterna som ska kontrolleras (de rödmarkerade).
Punkterna där vardera linje skär polygonernas sidor är markerade.

För att använda point in polygon för kollisionshantering mellan figurer behöver algo-
ritmen ytterligare utökas. Eftersom vi beslutade att inte använda oss av point in polygon
beskrivs inte algoritmen närmare här.

3.7 Billigaste väg-problemet

Spelaren kan styra sin karaktär med både mus och pekskärm. Eftersom spelvärlden delvis
består av rutor som går att kollidera med räcker det oftast inte att styra spelkaraktären ra-
ka vägen till målet, istället måste en stig hittas mellan målet och spelaren som tar hänsyn
till kolliderbara rutor. Med andra ord måste billigaste väg-problemet lösas från spelaren som
startnod till den önskade positionen som slutnod. Spelkartan behandlas som en graf där no-
der antingen är eller inte är traverserbara.

3.7.1 Djikstras algoritm

Djikstras algoritm är en sökalgoritm som används för att hitta den billigaste vägen från en
nod till en annan i en viktad graf. Att en graf är viktad betyder att varje båge (anslutning-
en mellan ett par noder) har en kostnad vilket i sin tur innebär att varje nod kostar en viss
summa att nå. Summan består av den billigaste vägen från startnoden till noden, och kallas
också för nodens pris. Algoritmen initialiserar varje nodpris till oändligheten och startnodens
pris till noll. Därefter beräknas nodpriset för varje granne till startnoden genom att summe-
ra startnodens pris med bågkostnaden till grannen och jämföra om summan är mindre än
grannens nuvarande nodpris, om så är fallet sätts grannens nodpris till summan. Detta görs
för varje granne. När startnodens samtliga grannars nodpris beräknats utförs samma proce-
dur för grannen med det lägsta nodpriset. En nod vars samtliga grannars nodkostnader från
noden är beräknade markeras som utvärderad.[10]
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3.8. Verktyg

3.7.2 Sökalgoritmen A*

A* kan ses som en påbyggnad av Djikstras algoritm där algoritmen, istället för att endast ta
hänsyn till den totala bågkostnaden även tar hänsyn till en heuristisk kostnad; till exempel
det euklidiska avståndet mellan noden och slutnoden. Om heuristiken beräknar nodens av-
stånd från målet kommer noder som ligger långt ifrån målet prioriteras lägre eftersom deras
totala nodpris blir högre. Detta leder oftast i sin tur till att färre noder behöver utvärderas ef-
tersom noderna som ligger närmare målet prioriteras över noder som ligger längre bort.[11]

3.8 Verktyg

Under projektets gång har ett flera verktyg använts för kodning, testning, kommunikation
och författande av dokument. Dessa verktyg beskrivs här.

3.8.1 GitHub

GitHub1 är en molntjänst för arbete med mjukvaruprojekt. GitHub erbjuder stöd vid arbete
med versionshanteringssytemet Git i form av grafiska representationer av förgreningar och
de senaste förändringarna. Funktionen Issues på GitHub används för att dela upp projekt i
mindre delar. Dessa delar kan delas ut som arbetsuppgifter till gruppmedlemmarna. Vid ett
agilt arbetssätt kan de issues som skapats med fördel användas som backlog.

3.8.2 Google Drive

Google Drive2 är en molntjänst som låter en grupp användare arbeta med filer i en delad
mapp. Google Drive är integrerat med ett flertal verktyg för att arbeta med filer och dokument
online. Ett av dessa verktyg är Google Docs som är en textredigerare där användare med
redigeringsrättigheter till dokument kan arbeta på dem parallellt.

3.8.3 Overleaf

Overleaf3 är en molntjänst med tillhörande texteditor som erbjuder stöd för arbete i sidbe-
skrivningsspråket LATEX. Likt Google Docs kan användare arbeta på dokument parallellt i
Overleaf.

3.8.4 Slack

Slack4 är en molntjänst och används som chattverktyg där det bland annat går att skapa sepa-
rata chattkanaler för olika diskussionsämnen. Det går också att skicka privata meddelanden
till en eller flera personer i gruppen. Slack är även integrerat med en mängd olika applikatio-
ner, bland annat en som skickar notiser från GitHub då ändringar görs i delar av projektet.

3.8.5 Tiled map editor

Tiled5 är en editor för att bygga tvådimensionella spelmiljöer. Kvadratiska grafikelement kal-
lade tiles placeras ut i flera lager och bildar tillsammans en spelmiljö. Spelmiljön kan sedan
konverteras till filformatet JavaScript Object Notation (JSON) som är en standardiserad nota-
tion för att beskriva objekt i programmeringsspråket JavaScript.

1https://github.com/
2https://www.google.se/drive/about.html
3https://www.overleaf.com/
4https://slack.com/
5http://www.mapeditor.org/
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3.8. Verktyg

3.8.6 Travis CI, Karma och Jasmine

Under projektets gång användes Continuous Integration-tjänsten Travis CI6, testköraren Kar-
ma7 och testramverket Jasmine8.

En testkörare kör tester skrivna i ett testramverk, där ett test anropar funktioner i ko-
den. Testerna definieras som accepterade ifall väntat resultat återgavs från funktionen under
testning. Jasmine är ett BDD-testramverk som fungerar väl med Karma. BDD betyder att var-
je testfall berättar en historia (story); testfallen ska således skrivas på BDD-stil. Ett exempel
på en story är bilar får inte explodera vid normal körning". Karma kör testerna med riktiga
webbläsare, där man vid behov, enkelt kan felsöka koden direkt i webbläsaren. Travis CI kan
integreras med både GitHub och Slack och stöder både Karma och Jasmine. Travis CI startar
automatiskt testerna när en ny version av koden publiceras på GitHub. Resultatet av testerna
visualiseras sedan på GitHub och rapporteras på Slack. Se bilaga F för mer information om
verktygen.

6https://travis-ci.com
7https://karma-runner.github.io/0.13/index.html
8http://jasmine.github.io
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4 Metod

Metodkapitlet beskriver den utvecklingsmetod som använts i projektet och hur erfarenheter
har fångats. Arbetet med projektet delades in i en förstudiefas och en utvecklingsfas. Utveck-
lingsfasen delades i sin tur in i tre deliterationer kallade iteration 1, iteration 2 och iteration
3.

Under förstudien tilldelades gruppmedlemmarna varsin grupproll, produktidén Syvsta
togs fram, och en kravspecifikation togs fram tillsammans med kunden. Utöver kravspeci-
fikationen författades även en projektplan, en kvalitetsplan, en testplan och ett arkitektur-
dokument. Under utvecklingsfasen utvecklades Syvstaparallellt med att dokumenten från
förstudien förfinades och med författandet av denna rapport.

4.1 Utvecklingsmetodik

Utvecklingsmetodiken är indelad i sex delar. Delarna beskriver hur vi arbetade under pro-
jektets gång, tillvägagångssättet för versionshantering och testning samt hur källkoden do-
kumenterades.

4.1.1 Utveckling

Kraven på Syvsta i kravspecifikationen delades upp i aktiviteter. Dessa aktiviteter registrera-
des i sin tur som issues på GitHub. GitHubs issues gör det möjligt att lista och diskutera vilka
aktiviteter som behöver slutföras. Därefter kunde varje medlem välja fritt mellan aktiviteter-
na som behövde slutföras. En enskild gruppmedlem kunde även välja att skapa nya issues
när nya aktiviteter identifierades. Varje åtagen issue hade sin egen utvecklingsgren vilket gav
en transparent inblick i hur utvecklingen gick på en specifik uppgift. Varje person ansvarade
för att den åtagna uppgiften slutfördes och var det så att man fastnade var man tvungen att
meddela den resterande gruppen om detta.

Hela projektet delades upp i en iterativ modell med olika delar. Dessa delar bestod av en
förstudie, tre stycken iterationer och en slutredovisning. Slutredovisningen kommer inte att
täckas in i denna rapport, då rapporten ska vara klar i slutet av iteration 3.
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4.1. Utvecklingsmetodik

4.1.2 Versionshantering

För versionshantering användes Git. I huvudgrenen var koden alltid testad och fungerande,
utvecklingsarbetet gjordes i separata grenar. De definierade uppgifterna, även kallade issues,
hade egna grenar och när en issue ansågs vara färdig, testad och granskad gavs klartecken
för en sammanfogning med huvudgrenen. Om någon i gruppen åtog sig en uppgift var det
viktigt att uppgiften slutfördes eller tilldelades till en annan medlem innan personen gav sig
på en annan uppgift. Genom att göra detta säkerställdes det att huvudgrenen förblev aktuell.

4.1.3 Testning

En issue ansågs inte vara klar förrän den genomgått enhetstester, en eller flera kodgransk-
ningar och ett integrationstest. Granskning av alla enhetstester omfattades också av kod-
granskningen. Om den testade koden klarade alla tester samt kodgranskningen kunde den
sammanfogas med huvudgrenen.

4.1.4 Dokumentation

För att underlätta förståelsen av koden skulle allting som inte var självklart kommenteras
på engelska. En välkommenterad kod underlättar för personer som inte är särskilt insatta
i projektet att förstå vad koden gör och hur den fungerar. Kommentarer på engelska gör
det också möjligt för personer som inte talar svenska att ta del av och eventuellt bidra till
utvecklingsarbetet. När större moduler och deras funktioner skulle dokumenteras användes
den wiki som tillhandahålls av GitHub.

4.1.5 Feedback från kund

I slutet av varje iteration demonstrerades produktens dåvarande stadium för kunden, varpå
de gav feedback. Denna feedback användes i nästkommande iteration för att utveckla pro-
dukten till kundens behag. Feedback kommunicerades främst via möten men även via e-post.
Eftersom vi har haft möjlighet att lägga upp spelet på internet har kunden gett oss feedback
via e-post under senare iterationer. Kunden har varit med i formandet av spelets innehåll
i form av yrkesuppdrag, information i anslagstavlor, kartans utseende och användargräns-
snitt.

4.1.6 Agila arbetsmetoder

Under projektet har vi använt ett antal agila arbetsmetoder. Metoderna har använts under
utveckligsfasens alla tre iterationer.

Continuous Integration

Continuous Integration (CI) är en del av den agila utvecklingsmetoden XP. Det är både ett
verktyg och en attityd, som kräver disciplin från teamet som använder det. Målet bakom CI
är att bland annat undvika problemet med att det sker utveckling på ouppdaterad kod.[12] CI
fungerar även att integrera väl med den agila utvecklingsmetoden Scrum[13]. Målet uppfylls
genom att endast ha ett repository (se kapitel C.3.1), automatiserade builds, en integrationsma-
skin eller tjänst, samt självtestning[14]. CI bidrar till smidig kommunikation inom teamet, till
högre effektivitet, förbättrad kvalitet och minskade utvecklingsrisker[15]. Mer information
om Continuous Integration finns i bilaga F.

Parprogrammering

Vid parprogrammering kodar två utvecklare tillsammans genom att dela på ett tangentbord.
Paret diskuterar tillsammans hur de ska lösa problem, men endast en person kodar åt gången.
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4.2. Metod för att fånga erfarenheter

Personen som inte kodar studerar vad som skrivs, och avbryter om den tycker att koden
borde skrivas annorlunda. Det är rekommenderat att paret turas om att skriva koden. Genom
att vara två personer som arbetar med koden tillsammans ökar dess kvalitet[16]. Ytterligare
fördelar med parprogrammering är att det uppmuntrar paret att bolla idéer och diskutera
lösningar muntligt innan de börjar koda.

Kodgranskning

All kod som skrivs måste genomgå en kodgranskning innan den integreras med resten av
systemet. Kodgranskningen utförs av två personer som inte har varit med och skrivit den
kod som granskas. Det är lätt att missa fel i sin egen kod, genom att utföra kodgranskning
upptäcks dessa fel lättare och kan på så vis åtgärdas[17]. När fler personer sätter sig in i koden
identifieras även otydlig kod naturlig, koden kan då omformuleras för att bli lättare att förstå.

4.2 Metod för att fånga erfarenheter

Under arbetet med Syvsta har vi arbetat med SEMATS:s Essence Kernel. Under förstudien
analyserade vi Alpha State Cards och bedömde under vilken fas av projektet de borde vara
uppfyllda. Detta gjordes dels för att få en uppfattning om när vi borde nå de olika milstol-
parna och dels för att kunna följa upp vårt arbete. Uppföljning av Alpha State Cards utfördes
i slutet av förstudien och i slutet av utvecklingsfasens iterationer. I slutet av varje iteration
utvärderades även hur väl vi hade uppnått iterationens mål. Utvärderingen utfördes oftast
av en grupp på cirka tre personer, valda utan någon motivering. De dokumenterade utvär-
deringen och gjorde den tillgänglig på Google Drive. Det fanns ingen strukturerad metod för
att följa upp utvärderingen och ta till vara på de erfarenheter som dokumenterats.
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5 Resultat

Resultatet beskriver produkten Syvsta, dess värde och vilka erfarenheter vi erhållit. Kapitlet
ger också en översiktlig beskrivning av våra individuella bidrag till rapporten.

5.1 Resultat från faserna

Den här delen tar kort upp vad som gjordes under samtliga faser i projektet.

5.1.1 Förstudie

Under förstudien hölls en stor mängd gruppmöten för att bland annat komma överens om
vad Syvsta skulle innehålla. För att ta fram olika koncept för Syvsta använde sig gruppen av
metoden 635. Resultatet från denna metod sammanställdes så vi skulle ha förslag att presen-
tera för kunden vid det första kundmötet.

Vid det första kundmötet visade det sig att kunden egentligen var mer inriktad på en
specifik sak i deras projektbeskrivning vilket inte riktigt framgick i beskrivningen. Detta re-
sulterade i att majoriteten av de framtagna koncepten fick revideras eftersom de inte passa-
de kundens önskemål. Vi började då om med att ta fram idéer till applikationen och det i
sin tur resulterade i att påbörjandet av förstudiedokumenten sköts fram. De dokument som
ingick i förstudien var en projektplan, en kravspecifikation, en kvalitetsplan, en testplan och
ett arkitekturdokument. När dessa skrevs utgick gruppen från LIPS-modellen. Längden på
förstudien var tre veckor lång.

5.1.2 Iteration 1

Iteration 1 sträckte sig över fyra veckor. Utvecklandet av Syvsta skulle egentligen börjat vid
starten av iteration 1 men gruppen kunde inte genomföra detta. Det berodde dels på för-
seningen med förstudiedokumenten och dels på sjukdom i gruppen vilket gjorde att extra
arbete behövde läggas på arkitekturen.

Arbetet delades upp i två delar under slutfasen av iteration 1. En del av gruppen lade mer
fokus på att försöka få till en kodbas att utgå från och den andra delen lade mer fokus på
kompletteringar av dokument och första utkastet av slutrapporten.
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5.1. Resultat från faserna

Resultatet av den första iterationen blev ett enkelt spel utvecklat i JavaScript med grund-
läggande funktionalitet. Funktionaliteten omfattar styrandet av en karaktär, stöd för spelkar-
tor, animationer och kollisionshantering. Vid sidan av spelet skrevs också en projekt-, test-
och kvalitetsplan. Ett arkitekturdokument som beskriver delsystemens övergripande arki-
tektur arbetades också fram.

Valet att använda JavaScript baseras på önskemålet att produkten ska prestera väl på så
många olika plattformar och enheter som möjligt. Strukturen av programmet bygger på ut-
vecklingsmönstret Model View Controller (MVC), för att enkelt kunna utveckla spelets re-
presentation, utseende och beteende separat. Vi övervägde att använda oss av ett ramverk
kallat EaselJS, men förkastade idén eftersom det skulle bryta mot utvecklingsmönstret MVC.

Vi testade också utveckling i det funktionella webbprogrammeringsspråket Elm, men in-
såg att det skulle bli en alltför stor utmaning att utveckla produkten i ett funktionellt språk.

5.1.3 Iteration 2

Iteration 2 var något kortare än iteration 1 och varade i tre veckor. Fokuset under denna pe-
riod låg mer på utvecklandet av Syvsta. Ett par möten hölls med kunden för att bolla idéer
och eventuellt få lite inspiration till vad som kunde vara med i spelet. Annat som genomför-
des var bland annat informationsinsamling och framtagning av de dialoger som skulle finnas
med i yrkesuppdragen.

Den andra iterationens resultat blev ett förbättrat spel i jämförelse med iteration 1. Styr-
ning med hjälp av musen och touch i mobiltelefon och läsplatta implementerades. En ny karta
skapades till spelet och möjlighet att gå in i några av husen på kartan finns nu. Efter kundens
önskan så utformades kartan så att den representerar Linköpings stad med relevanta bygg-
nader som Linköpings universitet, Mjärdevi och SYV-huset. Yrkesrepresenterande karaktärer
placerades ut i SYV-huset, brandstationen och Mjärdevi. Möjligheten att starta en dialog med
karaktärerna för att få information och frågor implementerades också.

Kompletteringar på förstudiedokumenten åtgärdades. Testplanen inför iteration 3 och en
testrapport för iteration 2 skrevs i slutet av iterationen. Skrivandet på kandidatuppsatsen
skedde löpande under iterationens gång.

5.1.4 Iteration 3

Även iteration 3 varade i tre veckor och under denna tid lades mycket fokus på Syvsta under
större delen av tiden. Detta på grund av att några i gruppen hade fått en uppfattning om
att produkten skulle vara färdig för leverans i slutet av iterationen. Det visade sig däremot
inte vara så vilket ledde till att gruppen inte fokuserade lika mycket på spelet i slutet av
iterationen. Komplettering av det andra utkastet av slutrapporten utfördes och möte med
kunden hölls där en del tips och idéer på spelets eventuella innehåll erhölls. Kontaktpersonen
gav också feedback på det dåvarande innehållet i alla yrken som skapats.

Vi fokuserade även en hel del på de individuella bidragen i rapporten. Kartan modifie-
rades en del och alla husens interiör färdigställdes. De byggnader som går att gå in fick en
varsin skylt så att spelaren ska veta vilken byggnad han eller hon går in i. I varje byggnad
placerades en eller två datorstyrda karaktärer ut som representerar ett eller två yrken. Efter
önskemål från gruppens kontaktperson delades karaktärernas dialoger upp i presentation
och quiz-information så att det blev mindre text att läsa åt gången. Karaktärernas dialogin-
nehåll, frågor och informationstavlorna färdigställdes också.

Några olika funktionaliteter lades till i spelet, bland annat bakgrundsmusik som spelas
när spelet startas. Möjligheten att dubbelklicka/dubbeltrycka så att spelaren rör sig snabbare
lades också till. Några animationer lades också till där två personer joggar i ett spår och några
bilar kör runt på gatorna. Animationerna lades till för att göra spelet mer levande.
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Figur 5.1: Översiktlig bild av systemet.

5.2 Systembeskrivning

Det system vi byggt är indelat i två system, Hops och Saison. Hops är själva spelet, det som
användaren interagerar direkt med. Saison hanterar all speldata som skall sparas, så som
spelarens position och framsteg. Hops befinner sig enbart i klienten. Saison är uppdelat i tre
delar varav en ligger på klienten och resterande två på backend. Se figur 5.1 för en översiktlig
bild av systemet. Hops kommunicerar med client-db, den del av Saison som också ligger på
klienten, via ett simpelt API. Klienten kan köras utan anslutning till backend, och använder
sig då av sedan tidigare lagrad speldata, sparad i Client-db. Client-db uppdaterar speldatan
i backend när en uppkoppling återupprättas. I backend finns en Go-backend som kommu-
nicerar med klienten och en couchbase-databas. Backend förmedlar uppdaterad speldata till
klienten vid begäran och avgör om klienten får uppdatera databasen direkt, eller om den
först behöver hämta hem någon ny data att sammanfoga med sin egen.

Spelet Syvsta går ut på att spelaren ska få information om de representerade yrkena som
finns tillgängliga. Förhoppningsvis kan denna information leda till frågor eller funderingar
om ett specifikt yrke eller en utbildning. Då kanske spelaren börjar söka upp mer information
eller vänder sig till en studie- och yrkesvägledare(SYV).

5.2.1 Hops

I spelet har spelaren möjlighet att gå runt på en spelkarta som har skapats med inspiration
från Linköpings stad efter kundens önskemål. Runt om på kartan finns olika byggnader med
kopplingar till Linköping, till exempel Mjärdevi och Linköpings universitet. Spelaren kan gå
runt i spelvärlden och utforska byggnaderna och deras innehåll. För att spela spelet krävs
en valfri webbläsare med stöd för JavaScript (standarden ECMAScript 5.1) vilket omfattar
de flesta moderna datorer och mobila enheter. Spelarens karaktär styrs antingen med hjälp
av musen, tangentbordet eller en pekskärm. Eftersom styrning med mus och pekskärm in-
nebär att spelaren måste styras autonomt fram till det önskade målet behövs vägen mellan
spelarens karaktär och den önskade destinationen hittas. I spelet görs detta med hjälp av
sökalgoritmen A*, se 3.7.2.

Första gången spelet startar hamnar spelaren utanför SYV-huset som kan ses i figur 5.2.
Det är då tänkt att spelaren ska gå in och prata med de karaktärer som finns i byggnaden. Var-
je karaktär i byggnaderna representerar ett yrke och det finns möjlighet att prata med dessa
personer. I figur 5.3 har spelaren gått in i SYV-huset och där inne finns en SYV-karaktär. När
spelaren närmar sig en annan karaktär dyker det upp en vit pratbubbla ovanför karaktären.
Om spelaren väljer att trycka på pratbubblan kommer en dialog att startas där karaktären
man pratar med börjar med att presentera sig. I dialogfönstret finns det utöver presentations-
texten också information om personens namn, yrke och även en bild på personen. Därefter
får spelaren information från personen han eller hon pratar med. När spelaren har tagit del
av information som presenterats av yrkespersonen fås en möjlighet att svara på en fråga.
Denna fråga handlar alltid om något som personen nämnt i sin dialog och spelaren ges fyra
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olika svarsalternativ. När ett svar väljs får spelaren information om det valda svaret var rätt
eller inte. Om svaret är korrekt belönas spelaren med ett antal poäng och skulle svaret vara
felaktigt ombeds spelaren att försöka igen.

Förutom yrkespersoner i byggnaderna finns också en informationstavla tillgänglig bort-
sett från ett undantag. I SYV-byggnaden finns två stycken informationstavlor tillgängliga i
olika färger. Den ena tavlan är tänkt att finnas till för elever och individer och den andra tav-
lan för lärare och SYV som använder sig av spelet. För att öppna upp dessa går man tillväga
på samma sätt som man gör vid uppstart av dialoger med yrkespersoner. Tavlan innehål-
ler olika sorters information beroende på vilken byggnad man befinner sig i. Information
angående bland annat yrkets medellön och eventuella utbildningskrav kan finnas med på in-
formationstavlan. På informationstavlan finns det även alltid en eller flera länkar som leder
vidare till nyttig och användbar information om yrket eller utbildningen. Denna information
kan till exempel handla om yrkets arbetsuppgifter eller utbildningen som krävs.

5.2.2 Saison

Saison sparar och synkroniserar spelets tillstånd i bakgrunden mellan olika enheter. Systemet
är matematiskt garanterat att aldrig förlora data vid synkronisering, även då flera parallella
tidslinjer utspelat sig. Saison bygger i grunden på en conflict-free replicated datatype bestå-
ende av flera hashtabeller med unika nycklar för lagrandet av alla event i spelet samt ett
last-write-wins-objekt för lagrandet av spelarens position. Utan Saison börjar spelaren om
från början varje gång Syvsta öppnas.

Client-db

Client-db hanterar sparandet av spelets tillstånd samt konflikthantering i de fall spelets till-
stånd ändrats parallellt utan synkronisering. Client-db kommunicerar även med kopior av
sig själv på andra enheter genom att kommunicera med go-backend. Go-backend sparar även
den det senaste tillståndet ifall den informationen skulle gå förlorad i client-db, exempelvis
om en telefon går sönder.

Go-backend

Go-backend hanterar nästan ingen logik själv. Den tar emot anrop från client-db och skickar
meddelanden vidare till databasen. Svaret från databasen skickas sedan vidare till client-db.

Figur 5.2: Spelaren befinner sig utanför SYV-huset
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Figur 5.3: Spelaren har gått in i SYV-huset

Viss modifikation av svaren sker för att förenkla felmeddelanden så de lättare kan hanteras
automatiskt i client-db.

Couchbase

Som databas använder vi Couchbase. Det enda vi behöver spara är ett JSON-objekt per an-
vändare. Genom att använda användarens unika id som nyckel kan vi enkelt och effektivt
lagra all data som ett JSON-objekt per användare i Couchbase.

5.3 Utvärdering av valda verktyg

Alla verktyg som gruppen har använt har uppfyllt någon funktion. De flesta har fungerat bra
även om problem har uppstått.

5.3.1 GitHub

Att Issues-funktionen fanns tillgänglig i GitHub innebar att arbetet på ett överskådligt sätt
kunde fördelas i mindre uppgifter. Fördelningen underlättade utvecklingsarbetet på flera
sätt. Bland annat genom att göra framsteg och motgångar lättare att följa och enklare för
enskilda medlemmar att få en översiktlig bild över vad som behövdes göras.

5.3.2 Google Drive

Vi använde främst Google Docs för att skriva förstudiedokument. Alla viktiga dokument,
mötesprotokoll, tidsrapportering och övrig information valde vi att spara på Google Drive.
Den största anledningen till valet av Google Drive var att flera personer kan sitta och skriva
på dokument samtidigt. Detta användes ofta, särskilt vid författandet av förstudiedokumen-
ten. Att kunna lägga in och besvara kommentarer i dokument var också en funktion som
användes flitigt under tiden som dokument skrevs. Flera gruppmedlemmar hade också un-
der tidigare projektarbeten använt sig av Google Drive och det underlättade arbetet med alla
dokument som skrevs.
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5.3.3 Overleaf

Testplanen skrevs direkt i LATEX och gruppen kom sedan överens om att det skulle vara lättare
att även skriva kandidatrapporten i LATEX. Därför sparades de på Overleaf för att underlätta
samarbetet vid deras författande. Ett litet irritationsmoment med Overleaf var felmeddelan-
den som täcker hela skärmen när kompileringen misslyckades, något som hände rätt ofta
eftersom alla skrev samtidigt. Sannolikheten att någon hade skrivit en halv LATEX-tagg när
Overleaf bestämde sig för att kompilera om var rätt hög. Eftersom kompileringen misslycka-
des rätt ofta och det tog rätt lång tid innan nästa kompilering var klar tog det lång tid innan
texten man skrev dök upp i det färdiga dokumentet.

Det absolut största problemet med Overleaf som projektgruppen stötte på under projektet
var vid slutskedet av iteration 3. Kandidatrapporten innehöll för många stora bilder för den
gratisversion som Overleaf hade tillgänglig, vilket resulterade i att kompileringen avbröts då
den tog för lång tid på sig. Problemet löstes på sådant sätt att kompileringen istället skedde
lokalt med hjälp av skript som hämtade dokumentets källkod från Overleaf via Git. Det var
fortfarande möjligt att skriva samtidigt, vilket var den funktionalitet vi önskade från början.

5.3.4 Slack

Slack användes för all textbaserad kommunikation mellan projektmedlemmarna. Under ite-
ration 2 användes möjligheten till integrerade applikationer. Flera kanaler skapades under
projektets gång och i dessa kanaler kommunicerades bland annat information om komman-
de möten och projektets olika delar samt övriga diskussioner. Konversationerna blev mindre
röriga på grund av att det gick att skapa separata kanaler för de olika delarna inom projektet.

5.3.5 Tiled map editor

Allt som allt fungerade programmet bra att använda. Det var lätt att lägga in tiles på kartan.
En del krångel uppstod när det kom till att definiera alla tillhörande variabler till objekten
som skapades.

5.3.6 Travis CI, Karma och Jasmine

För att kunna bedöma hur bra valet av Travis CI, Karma och Jasmine var, genomfördes en
intern utvärdering av verktygen. Utvärderingen besvarades av de sju teammedlemmar som
var delaktiga i skrivandet av koden. Sex teammedlemmar skrev testfall i Jasmine och samtliga
var relativt nöjda med Jasmine och Karma som val. I utvärderingen dök det dock även upp
synpunkter om att testramverket var lite för komplicerat och det var svårt att bli insatt i hur
det fungerade.

Samtliga teammedlemmar som besvarade utvärderingen var nöjda med Travis CI som val
av Continuous Integration-tjänst. De kunde alla tänka sig att använda CI i ett framtida pro-
jekt och sex stycken kände att de fått större förståelse för CI under projektets gång. Djupare
resultat och diskussion om användningen av Continuous Integration i projektet finns i bilaga
F.

5.4 SEMAT:s Essence Kernel i projektet

Teamet ägnade tid åt SEMAT Kernel ALPHA:s i förstudiefasen samt under iteration 1 och 2.
Iteration 3 saknade uppdatering av tillstånden, då tid prioriterades på produkten och rap-
porten. De olika Kernel Alphas som undersöktes beskrivs här.

Möjlighet Detta fokusområde adresserar om de omständigheter som finns gör det lämpligt
att utveckla ett system. Under förundersökningen identifierades: ett behov av ett system,
att denna möjlighet gav värde till gruppen och kunden, samt att det fanns en genomförbar
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lösning på systemet som kan utvecklas snabbt och billigt. Produkten var inte helt användbar
förrän i iteration 3.

Intressenter Detta fokusområde berör alla personer, grupper och organisationer som på-
verkar eller kommer att påverkas av systemet. Under förundersökningen erkändes alla in-
tressenter av projektet, och de involverade representerar sin grupp eller organisation. Mellan
förundersökningen och till iteration 3 skapades samförstånd om produktens utseende och
innehåll. Efter iteration 3 är systemet redo att lanseras.

Krav Fokusområdet beskriver vad systemet måste göra för att adressera möjligheten som
finns och tillfredsställa alla intressenter. Under förundersökningen förstår de intressenter i
det stora hela vad som skall skapas. Under iteration 1 fastställs detaljer kring produktens
upplägg som är sammanhängande, acceptabla och adresserar produktens krav. Efter iteration
3 är alla krav uppfyllda.

Mjukvarusystem Fokusområdet beskriver systemets status i form av mjukvara, hårdvara
och data som ger värde under exekvering av mjukvaran. Arkitektur bestämdes under för-
undersökningen. Under iteration 3 finns ett användbart system. Efter iteration 3 är systemet
användbart och i drift.

Projektgrupp Fokusområdet beskriver gruppen som är aktiva i utvecklingen av systemet.
Gruppen tog sin form i början av projektet. Under iteration 1 och 2 började gruppen att sam-
arbeta på ett bra sätt men det var inte förrän i iteration 2 som gruppen börjar prestera bra.

Arbete Fokusområdet beskriver aktiviteter som är mentala eller fysiska och görs för att
uppnå resultat. Arbetet påbörjades under förundersökningen och under iteration 1 förbered-
des arbetet. Under iteration 1 och 2 var projektet under kontroll. Efter iteration 3 är arbetet
avslutad.

Arbetssätt Fokusområdet beskriver vilka verktyg och tillämpningar som används av grup-
pen för att navigera och stötta arbetet. Under förundersökningen bestäms principer för hur
arbetet skall genomföras. Under iteration 2 används alla principer och verktyg som bestäm-
des i projektets början, och dessa fungerar bra.

5.5 Översikt över individuella bidrag

Parallellt med projektet utförde varje medlem en enskild utredning inom ett område som var
relaterat till projektet. Syftet med de individuella bidragen var att få djupare kunskap inom
ett eller flera områden kopplade till den roll medlemmen besatt. Kunskaperna kunde sedan
appliceras på projektet allt eftersom det fortskred, eller tas till vara inför nästa projekt.
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Lista över de individuella delarna

A Beskriver vilka designmetoder vi använde oss av och vilka alternativ som fanns.

B Beskriver hur matematik kan användas för att skriva effektivare program med mindre
kod, kortare testfall och bättre test coverage.

C Beskriver vilka fördelar och nackdelar som finns med centraliserade och distribuerade
versionshanteringssystem.

D Beskriver kundens inverkan i ett agilt arbetssätt.

E Utreder hur versionshantering påverkar kvalitén på koden samt dess påverkan på pro-
jektgruppen.

F Beskriver continuous integration som ett verktyg och attityd vid agil utveckling samt
dess användning i projekt Syvsta.

G Utreder hur agil arbetsprocessen verkligen kan anses vara.

H Utreder om projektet blivit annorlunda om en annan agil systemutvecklingsprocess ha-
de använts.

I Beskriver vilka faktorer som påverkar effektiviteten hos utvecklarteam.
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6 Diskussion

I detta kapitel diskuterar vi vår metod och vårt resultat och försöker ge klarhet över vårt
arbetes roll i ett vidare sammanhang.

6.1 Resultat

För att granska resultatet diskuterar vi alternativa implementationssätt, hur vi kan öka Syvs-
ta:s värde för kunden, vad vi förbättrat sedan tidigare projekt och våra viktigaste lärdomar
från projektet.

6.1.1 Alternativa implementationssätt

I ett projekt med den öppenhet som Syvsta hade, finns det många olika implementationssätt
att använda sig utav. Produkten hade exempelvis kunnat skrivas i ett annat programmerings-
språk än JavaScript eller använt ett annat testramverk än Jasmine.

Val av programmeringsspråk

I och med att vi från början hade fått en annan bild av vad kontaktpersonen ville ha för sorts
produkt valde vi inledningsvis att programmera i det funktionella språket Elm. Elm valdes
eftersom vi var säkra på att vi skulle tjäna på det i längden. Under första veckorna när språket
skulle läras in var den personen med mest erfarenhet av funktionell programmering sjuk en
längre tid, varpå övriga i gruppen tog beslutet att använda JavaScript istället för att kunna
sätta igång med projektet.

Kollisionshantering

Vi hade flera idéer på hur vi skulle lösa kollisionsdetekteringen, varav två vi identifierade
som rimliga. En idé var att använda standardalgoritmen point in polygon. Tanken var att
titta om någon punkt i den ena polygonen var i den andra polygonen, och vice versa. Om så
var fallet hade en kollision skett. Fördelar var i första hand den enkla implementationen. Vi
var ganska säkra på att prestandan skulle räcka.

Det andra alternativet var Separating Axis Theorem. Kan man rita en linje mellan de två
polygonerna så kolliderar de inte. Algoritmen går ut på att projicera alla punkter i båda po-
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lygonerna på alla normaler. Problemet reduceras då till en dimension, vilket gör det lättare
att räkna ut. Fördelar här var högre prestanda, mot en mer komplicerad implementation.
Eftersom en av oss ville testa att implementera SAT valde vi den.

Vid programmeringen av spelet gjordes först en simpel kollisionshantering. Den byggde
på att alla objekt i spelet var helt rektangulära, och kunde inte avgöra om ett objekt förflyttats
genom ett annat. Själva upptäckandet av kollisioner beskrivs i algoritm 2, och hanteringen av
en kollision beskrivs i algoritm 3.

Algoritm 2 Funktion som kontrollerar om två objekt kolliderar.

function KOLLIDERAR(objektA, objektB)
AX Ð objektAs position i x-led
AY Ð objektAs position i y-led
AW Ð objektAs bredd
AH Ð objektAs höjd
BX Ð objektBs position i x-led
BY Ð objektBs position i y-led
BW Ð objektBs bredd
BH Ð objektBs höjd
if objektA och objektB har samma position i z-led then

if AX ă BX + BW then
if AX + AW ą BX then

if AX ă BX + BW then
if AX + AW ą BX then

return EJ KOLLISION
end if

end if
end if

end if
end if
return KOLLISION

end function
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Algoritm 3 Funktion som hanterar en kollision mellan två objekt genom att skjuta ut det ena
objektet ur kollisionen.

function HANTERA-KOLLISION(objektA, objektB)
AX Ð objektAs position i x-led
AY Ð objektAs position i y-led
AW Ð objektAs bredd
AH Ð objektAs höjd
BX Ð objektBs position i x-led
BY Ð objektBs position i y-led
BW Ð objektBs bredd
BH Ð objektBs höjd
if AY ă BY then

Yöverlapp Ð AY + AH ´ BY
else

Yöverlapp Ð BY + BH ´ AY
end if
if AX ă BX then

Xöverlapp Ð AX + AW ´ BX
else

Xöverlapp Ð BX + BW ´ AX
end if
if Yöverlapp ă Xöverlapp then

if AY ă BY then
AY Ð AY + Yöverlapp

else
AY Ð AY ´ Yöverlapp

end if
else if Yöverlapp ą Xöverlapp then

if AX ă BX then
AX Ð AX + Xöverlapp

else
AX Ð AX ´ Xöverlapp

end if
else

if AY ă BY then
AY Ð AY + Yöverlapp

else
AY Ð AY ´ Yöverlapp

end if
if AX ă BX then

AX Ð AX + Xöverlapp
else

AX Ð AX ´ Xöverlapp
end if

end if
end function

Jasmine

Det fanns alternativ till testramverk under projektets gång, som kanske hade underlättat eller
försvårat skapandet av enhetstester. Det alternativ som gruppen tittade på var Mocha1 med

1http://mochajs.org
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Chai2. Efter en snabb undersökning beslutades det att välja Jasmine, då koden för testfallen
blev enklare. För mer information om jämförelsen mellan Jasmine och Mocha med Chai, se
bilaga F.

Trots att koden för testfallen var enklare i Jasmine, så visade den interna utredningen att
det var svårt för några teammedlemmar att sätta sig in i hur testningen fungerade. Teamet vet
inte ifall det berodde på att testramverk med testkörare i sig var svåra, eller ifall det var brist
på inlärningstid som var orsaken. De teammedlemmar som var tvungna att skriva testfall
läste dokumentationen, alternativt inspirerades av tidigare testfall, och lyckades sedan skriva
testfallen de behövde. De som fann testramverket svårt behövde kanske inte skriva testfall
för den kod de producerade, eller så delegerade de uppgiften till en annan medlem för att
bespara sig tiden att lära sig en syntax de inte hade större nytta för. Skapandet av testfall
hade kanske blivit effektivare om det hade varit en gemensam genomgång av de testverktyg
som skulle användas i projektet när dessa bestämdes.

6.1.2 Förbättringar och vidare arbete

Teamet hade som mål att förbättra effektiviteten på möten, dela upp arbetet mellan medlem-
marna och att använda integrationstester. Mötena under projektets gång hade en agenda som
medlemmarna försökte hålla sig till, med varierande framgång. Antalet möten blev färre och
färre på grund av den varierande framgången och kommunikationen flyttades istället över
till GitHub Issues och Slack. Framgången blev större på dessa kanaler och överlag fungera-
de det också bra med att dela upp arbetet mellan medlemmarna, då Issues även användes
till detta. Travis CI användes som Continuous Integration-tjänst, vilket underlättade integra-
tionen, även om formella integrationstester saknades. Integrationstesterna ersattes av själv-
testande enhetstester och interna acceptanstester av teammedlemmarna. Det finns således
förbättringar att göra i både projektet och i framtida projekt.

Kodgranskning har fungerat väl i tidigare projekt och likaså i projekt Syvsta. Den enda
nackdelen har varit att enstaka kodgranskningar tagit längre tid än planerat, vilket ledde till
långsam integration av kod. Kommunikationen har likt tidigare projekt varit fortsatt öppen,
konstruktiv och ärlig även i projekt Syvsta.

Vidare arbete med produkten inkluderar UAT, tester utförda på tänkta användare. Det
ligger i kundens intresse att på detta sätt testa produkten, för att ta reda på ifall det tillför vär-
de i form av studie- och yrkesvägledning. Funktionalitets- och egenskapsmässigt behövs fler
yrken representerade i spelet. Världen kan förstoras och befolkas med fler invånare. Vidare
interaktion med världen kan också implementeras, som exempelvis möjligheten att avancera
i en yrkeskarriär, fiska eller odla grönsaker.

Ytterligare vidareutveckling skulle kunna kretsa kring att ge belöningar vid vissa poäng-
nivåer. Exempel på belöningar är nya kläder eller ny utrustning till karaktären. Utrustning
skulle kunna vara cykel, rullskridskor, jetpack, eller något annat roligt färdmedel. Utöver det
kan det också vara intressant att bygga någon slags interaktion mellan spelare, för att göra
spelet till en mer social aktivitet. Möjliga interaktioner skulle kunna vara att man kan besöka
varandra, eller uppdrag som kräver hjälp från en vän. Detta skulle kräva ett vänsystem, och
möjligtvis integration med Facebook för att göra det enkelt att bjuda in vänner.

6.1.3 Lärdomar

I större projekt där majoriteten av gruppen har en liten erfarenhet av projektarbeten är det
viktigt att arbetet följer en tydlig process för att inte hamna på sidospår. Utan en regelbunden
uppföljning är det lätt hänt att veckorna går och tråkigare uppgifter blir liggande så pass
länge att deras resultat påverkas negativt. Detta har vi fått uppleva med den gemensamma
kandidatrapporten och orsaken är helt enkelt bristande planering.

2http://chaijs.com
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Stora delar av arbetet på både dokumenten och produkten bedrevs individuellt. Även om
det från och till blev lite för mycket individuellt arbete har det fungerat bra, främst på grund
av de arbetsmetoder och verktyg som använts. Principen att all kod granskas och använd-
ningen av GitHub har dels gjort det möjligt för alla att ha kontroll över utvecklingsprocessen,
dels garanterat någon slags lägstanivå på kodens kvalitet. Användandet av Continuous In-
tegration har effektiviserat integrationsarbetet avsevärt och flyttat fokus från granskning av
enskild logik till granskning av övergripande testfall vilket har sparat oss mycket tid.

Uppdelningen av arbetet i specifika uppgifter samt möjligheten för varje medlem att iden-
tifiera, skapa nya och tilldela uppgifter har fungerat väldigt bra och är något som kommer
användas i andra projekt. Här är återigen en tydlig uppföljning viktig. En åtagen uppgift
kunde exempelvis ligga till synes orörd i veckor utan att någon av oss reagerade.

Som projektgrupp hade vi behövt förmedla mer feedback till kunden angående deras
idéer kring produktens utformning. Trots att vi var skeptiska till den förmedlade vi aldrig
det till kunden. Även om projektets slutresultat blir bra tar vi med oss att det är viktigt att
föra en dialog med kunden och tillsammans försöka finna den bästa lösningen.

6.2 Metod

Vi diskuterar här vilka konsekvenser våra val av metoder fått, vilka alternativ som fanns till
dem och de källor vi använt oss av.

6.2.1 Utvecklingsmetodik

Vår utvecklingsmetodik har för det mesta fungerat bra. Mot slutet av projekttiden så priori-
terades kodproducering istället för praxisföljning som kodgranskning, även dokumentation
prioriterades bort. Alla projektmedlemmar programmerade inte, de arbetade istället med att
utöka innehållet i spelet och med att skriva på denna kandidatrapport. Versionshanteringen
har fungerat bra och lika så den testning som har funnits. Versionshanteringen tillät oss att
jobba samtidigt från olika platser på olika delar. Det har underlättat eftersom att vi inte alltid
haft tillgång till en gemensam lokal för projektet. Vi har inte skrivit testfall för hela mjukva-
ran, men för de delar vi skrivit för har den gjort det den ska. Testningen har även kunnat
interagera via Slack i den betydelsen att den har berättat när någon pushat kod, eller när ett
test har körts. Då vi har lämnat produkten till kunden så har vi fått feedback, kunden har
även kommit med förslag på hur vi kan förbättra och göra vår produkt roligare. Hade vi följt
alla regler och praxisar som vi satt upp hade vi inte kommit så lång som vi har gjort idag,
dock skulle förmodligen koden vara bättre skriven.

Utveckling

Då vi hade skapat GitHubs issues gick det att se vad som skulle göras och därefter plocka
det man ville arbeta med. Däremot blev det så att i början fanns det inte någon kodbas att
utgå ifrån. När det väl hade utvecklats en kodbas så var det mest de som utvecklat den som
fortsatte programmera. De andra, som inte programmerade, utförde andra uppgifter till ex-
empel design och dokumentskrivning. En annan orsak var att det tog lång tid innan vi kom
igång med utvecklandet i JavaScript då vi först prövade Elm, som vi senare övergav.

Versionshantering

Versionshantering har varit något som vi har använts oss av sedan början på iteration 1 och
som vi fortfarande använder. När vi valde vilket versionshanteringssystem som skulle an-
vändas hade vi ingen stor diskussion. Någon föreslog att vi skulle använda Git tillsammans
med GitHub och eftersom ingen sa emot och vi kände att vissa projektmedlemmar har er-
farenhet av dessa två så blev det de verktygen som användes. Man hade kunna använda
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Bitbucket3 tillsammans med Git istället för GitHub, men eftersom det redan fanns erfarenhet
inom GitHub så användes det. Vissa gruppmedlemmar hade under projektets början inte ta-
git del av den standard för författande av commit-meddelanden som valts. Det resulterade i
att de som visste hur standarden såg ut fick gå in och rätta till deras meddelanden. Det har in-
te varit några större problem med GitHub. Ett litet problem, som varken är Git eller GitHubs
fel, är att gruppmedlemmarna använder minst tre olika operativsystem. De kan därmed in-
te använda programmen på samma sätt, vilket begränsat möjligheten att hjälpa varandra.
Funktionen issues har varit till god hjälp när vi ska dela upp projektet i olika aktiviteter som
ska genomföras. Eftersom varje issue har fått en egen branch med samma namn så har det
varit enkelt att veta vad som ska utföras av koden i den branchen.

Testning

Enhetstestningen som utfördes under projektets gång var begränsad till kollisionshantering
och rörelse av karaktär. Andra funktioner var tätt kopplade till den visuella delen av produk-
ten och var således enklare att testa med hjälp av interna och externa acceptanstester. An-
vändningen av Continuous Integration-tjänsten Travis CI underlättade testningen, eftersom
det bidrog med integrationsstatus och automatisk självtestning. En vision i början av projek-
tet var att utföra UAT på representativa användare. Visionen hamnade vid sidan av under
projektets gång, i brist på avgörande funktionalitet hos produkten. Feedback kom istället
externt ifrån kunden och internt ifrån projektgruppen. Ifall en UAT hade genomförts, hade
kunden och projektgruppen i ett tidigare skede fått feedback från potentiella användare, vil-
ket hade kunnat leda till förändrade krav. Det hade även fungerat som en snabb bekräftelse
på att produkten var på väg åt rätt håll för det syfte kunden önskade. Kunden kommer vid
projektets slut genomföra egna acceptanstester, då produkten agerar prototyp. Innebörden
blir således att den information som kunde ha varit tillgänglig tidigare ges i ett senare skede,
där produkten är mer representabel sin slutgiltiga vision. Det finns nog fördelar med både ti-
digare och senare acceptanstester. Om ett för tidigt acceptanstest genomförts hade produkten
inte gett en rättvis syn på den vision kunden hade.

Dokumentation

När koden har producerats så har den kommenterats. Eftersom inte alla i projektgruppen har
varit med och programmerat hela tiden så skulle det varit svårt att sätta sig in i okommen-
terad kod. Tack vare dokumentationen av koden har det varit lättare att sätta sig in i koden.
Det blev även enklare att förstå och hitta fel när man kodgranskade koden. Ibland, speciellt ju
längre projektet gick, så blev det mindre och mindre kommentarer. Det berodde förmodligen
på att utvecklarna blev mer och mer stressade. Vi valde att kommentera koden på engelska
så att någon engelsktalande person skulle kunna fortsätta utveckla produkten efter att pro-
jektgruppen avslutat sitt utvecklingsarbete. Efter som att koden är skriven på engelska är det
bara positivt att kommentarerna också är skriven på engelska. Det blir lättare att till exempel
referera till variabler om kod och kommentarer är på samma språk. Förutom dokumentation
i koden finns commit-meddelanden från verionshistoriken.

Feedback från kund

Kunden har haft en stor påverkan på produktens utformning och kommit med många goda
idéer. Vissa idéer blev inte verkliga i projektet, eftersom vi har haft begränsad tid till arbetet.
Det är dock bara tre olika personer i gruppen som har haft kontakt med kunden. Om fler per-
soner i gruppen hade varit i kontakt med kunden kanske ett större personligt ansvar skapats
samt motivationen ökats hos individer. I slutänden har gruppen lyckats skapa en produkt

3https://bitbucket.org/
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som kunden har efterfrågat. Vi har lyckats förändrat spelet kontinuerligt under projektets
gång när vi erhöll feedback ifrån kunden och samarbetet överlag har fungerat bra.

Agila arbetsmetoder

Här diskuteras hur de agila arbetsmetoderna Continuous Integration, parprogrammering
och kodgranskning fungerat i arbetet med Syvsta.

Continuous Integration Användningen av Travis CI fungerade väl i projektet, men det var
svårare att hålla disciplinen hög när det kom till de praxis som Continuous Integration har.
Integrationen tog under visa perioder längre tid än planerat och önskat, vilket ledde till för-
sämrad produktivitet och förvirring inom projektgruppen. Förvirringen krävde mer kom-
munikation, något som CI ämnar att minska. Resultaten hade kanske blivit ännu bättre om
disciplinen varit hög under hela projektets gång. Det sena valet av CI-tjänst ledde till problem
inom projektgruppen, teammedlemmar kände att det tog en stund att sätta sig in i den nya
miljön.

Det finns alternativa tjänster och verktyg till Travis CI ute på marknaden, vilket går att
läsa mer om i bilaga F. Bilaga F tar även upp jämförelser mellan dessa tjänster.

Om CI inte hade använts hade längre tid spenderats på att köra tester efter en integration,
då dessa automatiskt kördes via Travis CI. Projektgruppen hade även gått miste om möj-
ligheten att följa statusen på builds under projektets gång. Detta hade kanske lett till sämre
effektivitet än då integrationen gick långsamt.

I slutänden har Continuous Integration ändå gjort arbetet med Syvsta mer effektivt då de
problem som nu endast dök upp under vissa delar av arbetet hade dykt upp oftare om vi
inte tillämpat Continuous Integration. Problem med långsam integration är nämligen något
som flera gruppmedlemmar tidigare upplevt även i projekt där Continuous Integration inte
tillämpats.

Parprogrammering Parprogrammering var till hjälp vid skrivandet av större funktionali-
tet. Ett alternativ till parprogrammering användes också under projektets gång, nämligen att
gruppmedlemmarna skrev kod själva. Det skedde då inte alla medlemmar ville arbeta i par.
När kod skrev av endast en person resulterade det ofta i att endast författaren var insatt i
den kod som skrivits. Då tog kodgranskningen längre tid eftersom mindre fel i koden oftare
förbisetts. Vidare undersökning krävs för att avgöra om det tog längre tid att implementera
funktionalitet själv än i par. Det är väldigt svårt att avgöra detta eftersom de aktiviteter som
utförts under projektet sett olika ut och eftersom utvecklarnas kunskaper inte varit likvärdi-
ga.

Kodgranskning All kodgranskning fungerade inte felfritt under projektets gång. Det fanns
stunder då integration mellan kodbaser försenades på grund av förskjuten kodgranskning.
Anledningen var dock inte svagheter i kodgranskningen som koncept, utan i gruppmedlem-
marnas kunskaper inom programmeringsspråket. Det var inte alla medlemmar som kände
sig bekväma med att granska koden och kodgranskningar prioriterades även felaktigt bort
under vissa perioder.

Att kodgranskningen prioriterades bort berodde på att viss saknad funktionalitet behöv-
de implementeras inför demonstrationerna i slutet av utvecklingsfasens iterationer. Vi valde
att lägga tid på att implementera dessa nya funktioner istället för att kodgranska befintlig
kod. Detta ledde i sin tur till att mängden kod som väntade på att kodgranskas inför integ-
ration växte tills det inte längre var hållbart. Det var inte förrän då som kodgranskningen
påbörjades och beroende på den mängd av konstruktiv kritik som gavs kunde det dröja nå-
gon dag innan all funktionalitet integrerats.
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6.2.2 Metod för att fånga erfarenheter

Användandet av Software Engineering Method and Theory (SEMAT):s Essence Kernel ledde
till att vi vid projektets start hade en överskådlig plan för hur projektet skulle fortskrida under
samtliga faser. Att vi kontinuerligt uppdaterade tillstånden under projektets två första itera-
tioner gjorde det naturligt att även utvärderade och reflekterade kring projektets tillstånd.
Att en metod för att följa upp insikterna saknades innebar tyvärr att de inte användes för att
förbättra vårt utvecklingsarbete. Insikterna gav oss dock stöd i utvärdering av projektet vid
författandet av denna rapport. Att vi inte nådde målet med att produkten skulle var använd-
bar förrän i iteration 3, kan t.ex. ge insikter om att vi möjligen integrerade kod för långsamt,
se bilaga F. Vi använde SEMAT och vår examinator Kristian Sandahl som källor information
om SEMAT:s Essence Kernel. Informationen borde alltså vara trovärdig.

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang

Samhälleliga och etiska aspekter Inget yrke i spelet presenteras som att det är bättre eller
sämre än något annat yrke. Detta gör att vi inte påverkar spelaren uppfattning om yrket mer
än att vi informerar om vissa delar av ett yrke. Spelaren skall själv bli inspirerad av ett yrke
genom den information som finns i spelet. Yrken som är mer mans eller kvinnodominerade
har också det andra könet representerade för att inte påverka spelarens uppfattning om att
yrke passar bättre till ett visst kön. En blandning av etnicitet finns också bland de represente-
rade yrken.

Det finns inget medvetet inslag av våld, sexism, könsdiskriminering eller rasism i spelet.

Miljömässig aspekt Vi ser inga alvarliga miljömässiga konsekvenser av systemet efter som
att det enbart kräver en server och en dator per användare för att använda systemet. Systemet
är gjort för att utnyttja möjligheten att nästan alla ungdomar idag redan äger någon form av
dator eller smartphone. Detta gör att inga nya datorer behöver produceras på grund av vårt
system och därför har vi en låg påverkan på miljön.
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7 Slutsatser

Vi presenterar här de slutsatser vi dragit kring våra frågeställningar.

7.1 Hur kan ett mobilspel implementeras för att skapa värde för studie-
och yrkesvägledare?

Vår kund är Jobb- och kunskapstorget som arbetar med studie- och yrkesvägledning i Lin-
köping. De hade behov av en testbar prototyp för ett spel med avsikt att nå ut med studie-
och yrkesvägledning till en specifik grupp ungdomar. Detta tycker vi och vår kund att Syvsta
levererar. Vår implementation av Syvsta är alltså ett exemel på hur ett mobilspel kan imple-
menteras för att skapa värde för studie- och yrkesvägledare.

7.2 Vilka erfarenheter från arbetet med Syvsta kan vara användbara att
dokumentera inför framtida projekt?

Vi har tagit till oss en hel del lärdomar som vi onekligen kan ha nytta av i framtida projekt
och i arbetslivet. En av de viktigaste lärdomarna är vikten av god planering och uppföljning
av planeringen. Vi tar också med oss vikten av att en projektgrupp tror på uppgiften de har
framför sig. Om projektgruppens medlemmar saknar förtroende för relevansen av det de
producerar så kommer motivationen, och därmed effektiviteten, att sjunka.

7.3 Vilket stöd kan en projektgrupp få genom att använda sig av SEMAT
Kernel ALPHA:s?

Den användning som vi haft av SEMAT Kernel ALPHA:s må ha varit begränsad, men po-
tentialen för att öka effektiviteten i en projektgrupp med hjälp av SEMAT Kernel ALPHA:s
är helt klart stor. Även om inte någon praktisk uppföljning gjordes för att nå längre i tillstån-
den, så hjälpte utvärderingarna efter varje iteration med att ge en bild av hur långt projektet
hade kommit. Detta tyder på att det finns stor potential i användningen av SEMAT Kernel
ALPHA:s.
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7.4 Hur har tillämpningen av agila arbetsmetoder påverkat arbetet med
Syvsta?

Verktyget Travis CI som användes som en del i tillämpningen av Continuous Integration
sparade tid under utvecklingen genom att automatisera körningen av integrationstester. Det
sena valet att använda Travis CI gjorde dock att gruppmedlemmarna var tvungna att ställa
om sig från hur de tidigare arbetat, vilket tog lite tid. Continuous Integration medförde också
en del förvirring när integrationen vid vissa tillfällen tog längre tid än önskat. Detta ledde
i sin tur till att produktiviteten gick ner i dessa lägen och att extra kommunikation krävdes
för att reda ut förvirringen. Trots de problem det medförde har arbetet med Syvsta blivit
effektivare av att vi tillämpade Continuous Integration.

Tillämpningen av parprogrammering har skett sporadiskt. När det tillämpades gav det
framförallt stöd då större funktioner skulle kodas men underlättade även kommande kod-
gransknings på koden då den höll högre kvalitet. Parprogrammering ökade gruppmedlem-
marnas kunskap om koden i sin helhet då fler fick insyn i hur delar av koden var skriven.

Att all kod kodgranskades innan den integrerades ökade kvalitet på både koden och dess
dokumentation. När kodgranskning felaktigt prioriterades lägre än att utveckla ny funktio-
nalitet ledde det dock till att stora delar kod inte kunde integreras. När kodgranskningen
prioriterades rätt skapade den inga problem. Kodgranskningen gav även gruppmedlemmar-
na en djupare förståelse för varandras kod och ledde till att vi lärde oss av varandras sätt att
lösa problem.
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A Designprocessen under ett
mjukvaruprojekts förstudie -
Gustav Gränsbo

Jag undersöker här processen kring att designa spelet Syvsta, de designmetoder vi använde
oss av och vilka designmetoder vi kunde ha använt oss av.

A.1 Inledning

Genom att utföra ett utförligt designarbete kan en projektgrupp med större säkerhet veta
vilken nytta deras slutprodukt kommer skapa. Att kunna avfärda sämre idéer utan att behöva
implementera och testa dem kan spara stora mängder tid och resurser. Det är även mycket
billigare att förfina bra idéer medan de fortfarande är på ritbordet, på så vis kan onödigt
arbete undvikas senare i projektet. För att projektgruppen ska komma fram till en så optimal
design som möjligt har de en stor mängd designmetoder att ta till sin hjälp.

Designarbetet var mycket centralt i vårt projekts förstudie. Vår kund lämnade oss mycket
stor frihet i designen av spelet Syvsta, vilket innebar att vi fick utföra ett omfattande design-
arbete. Med få begränsningar på produkten behövdes fler beslut tas av oss som gruppmed-
lemmar.

Vi använde en del etablerade designmetoder, så som att arbeta med designkoncept och
tillhörande idégenereringsmetoder. Korta deadlines tvingade oss dock till att ta en del hastiga
beslut och förbise vissa aspekter av designprocessen så som att utföra användarstudier. Som
specialist föll det under mitt ansvar att överse designprocessen.

A.1.1 Syfte

Syftet med rapporten är att redogöra för hur vi som grupp gick till väga vid det inledande
designarbetet med spelet Syvsta och vilka alternativa tillvägagångssätt vi skulle ha kunnat
använda oss av. Jag undersöker även det resultat designarbetet haft på slutprodukten.

A.1.2 Frågeställning

1. Hur såg designprocessen för spelet Syvsta ut?

2. Hur använde vi oss av etablerade designmetoder?

3. Vilka alternativa designmetoder skulle vi ha kunnat använda?
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4. Hur påverkade designprocessen den slutgiltiga produkten Syvsta?

5. Hur skulle den slutgiltiga produkten Syvsta ha påverkats om mer tid avvarats åt de-
signarbete?

A.2 Bakgrund

Vi har inom ramen för kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling utvecklat
spelet Syvsta. Spel är ett bra exempel på en produkt där användarupplevelsen är av mycket
stor vikt. En användare som inte tycker om ett spel kommer med största säkerhet att sluta
spela.

Jag har haft rollen som specialist med fokus på UX-design, vilket gav mig ansvar för att
designa ett användarvänligt gränssnitt till Syvsta. Vi valde att även ge mig ansvar för att driva
designprocessen under projektets förstudie. Designprocessen för spelet Syvsta skedde paral-
lellt med resten av förstudiens aktiviteter, exempelvis författandet av förstudiedokument.

A.2.1 Projektet

En vecka innan förstudiens start sattes vår projektgrupp samman av Kristian Sandahl, exa-
minatorn för kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Utifrån en katalog med pro-
jektförslag valde vi under den första veckan ut de tre förslag vi helst ville arbeta med, Jobb-
och kunskapstorgets projekt var det vi helst ville arbeta med. Projektförslaget till Jobb- och
kunskapstorgets projekt var mycket kortfattat. Detta ledde till att vi som grupp inte hade en
tydlig beskrivning av projektet vid förstudiens start.

A.2.2 Tidigare erfarenheter

Ingen i gruppen hade vid projektstarten någon tidigare erfarenhet av arbete med etablera-
de designmetoder. Sju av nio medlemmar, inklusive jag som specialist, påbörjade i samband
med projektstarten en kurs i interaktiva system med stort fokus på designprocesser och de-
signmetoder. Kursen läste vi parallellt med projektet. Flera av de kunskaper vi förvärvade
oss av under kursens gång hann vi därför inte använda under projektet. De lärdomar som vi
kunde använda oss av under förstudien kom från kursens första föreläsningar och som rörde
koncept, idégenerering och värderingsmetoder.

A.3 Teori

Teorier som berörs i rapporten beskrivs här.

A.3.1 Designprocessen med människan i centrum

För att designa en produkt där en positiv användarupplevelse är väsentlig gäller det att sätta
människan i centrum under designarbetet. En designprocess där människan står i centrum
definieras av ISO 9241-210 som en iterativ process där man itererar över faserna representera-
de i figur A.1[18]. Genom att utgå från de tänkta användarna, deras brukssituation och deras
mål undviks förbisikter som annars lätt görs.

Det första steget i designprocessen är att identifiera behovet av att placera användaren i
centrum. När behovet är identifierat påbörjas den första av iterationsfaserna. Den första fasen
går ut på att lära känna användaren, förslagsvis genom användarstudier. I fas två specificerar
man sedan krav på produkten utifrån användaren och kunden. Detta kan göras med hjälp av
en avsiktsanalys. Den tredje fasen går ut på att producera designer för att lösa problemet, ex-
empelvis i form av designkoncept eller prototyper. Den sista fasen går ut på att utvärdera de
lösningar som producerats mot de krav som ställts upp, det görs med fördel genom använ-
darstudier. Efter att lösningarna utvärderats kan man fortsätta designprocessen på ett flertal
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Figur A.1: Visuell representation av designprocessen med människan i centrum

sätt. Under en användarstudie kan man t.ex. inse att brukssituationen behöver specificeras
bättre, då måste man gå tillbaks till fas ett. Om det är kraven som var bristfälligt specificera-
de behöver man inte göra om fas ett, utan går tillbaks till fas två. Det kan även hända att man
behöver testa nya lösningar, då går man tillbaks till fas tre. Uppfyller designen kraven och
gav positiva resultat under utvärderingen avslutas designprocessen. [6]

A.3.2 Designkoncept

Designkoncept är ett sätt att konkretisera idéer genom att beskriva kärnan hos en produkt.
Ett designkoncept bör ge svar på följande frågor:

• Vad är det för produkt som ska skapas?

• Varför ska produkten skapas?

Det bör även ge en bild av hur produkten ska vara:

• Vilka principer följer produkten?

• Vilka kvaliteter eftersträvas?

• Vilken sorts produkt är det?

Genom att undvika att gå in på tekniska beskrivningar och annat fackspråk kan designkon-
cept användas för att på ett enkelt sätt beskriva en idé. Designkoncept behöver inte vara
detaljerade, och ett flertal kan därför skapas på kort tid. Att skapa och värdera ett flertal ra-
dikalt olika designkoncept för att nå samma mål är ett bra sätt att utforska möjliga lösningar.
Den optimala lösningen kan ofta skapas genom att plocka några delar från flera koncept. [6]

A.3.3 Metod 635

Metod 635 hjälper projektgrupper att snabbt generera ett stort antal idéer. Sex stycken del-
tagare sätter sig ner tillsammans med varsitt papper med en frågeställning framför sig. Om
idéer till en produkt ska genereras kan frågeställningen exempelvis lyda: "Vilka funktioner
kan produkten ha?". Deltagarna skriver ner tre kortfattade idéer. Alla idéer är tillåtna, syftet
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är att utforska så många unika idéer som möjligt utan att värdera dem innan sessionens slut.
När deltagarna skrivit ner tre idéer skickar de dem vidare till nästa deltagare. Deltagarna
skriver sedan ner tre nya idéer, antingen med utgång från tidigare idéer eller helt nya. När
pappren vandrat hela varvet har gruppen genererat 108 idéer att diskutera och värdera. [6]

A.3.4 Brainstorming

Brainstorming är likt Metod 635 en teknik för projektgrupper att snabbt generera ett stort
antal idéer. Under en brainstormingsession samlas en grupp på ca sex personer. En brainstor-
mingsession bör utgå från ett problem som ska lösas. Problemet bör vara nog avgränsat för
att ge riktning åt idéerna, men inte så avgränsat att det hämmar deltagarnas kreativitet. Vad
som är ett lagom avgränsat problem är något som måste avgöras med fingertoppskänsla. Om
det inte går att avgränsa problemet nog så är det bättre att hålla fler sessioner.

Sessionen inleds oftast med att deltagarna under tystnad skriver ner idéer på ett papper.
Efter ca tio minuter presenterar en deltagare de idéer denna kommit fram till för de andra
deltagarna. Om någon har tankar om idéerna som presenteras ska dessa sägas rakt ut och
diskuteras. Idéer deltagarna får under diskussionerna skriver de ner på sina papper. När alla
deltagare presenterat sina idéer finns ett stort underlag av idéer att utveckla vidare. [6]

A.3.5 Värderingsmatris

En värderingsmatris är ett verktyg för att värdera och jämföra ett flertal designkoncept. Uti-
från projektets avsikter identifieras först ett antal kvaliteter man vill värdera koncepten efter.
Koncepten får varsin kolumn, och kvaliteterna varsin rad i värderingsmatrisen. Ett av kon-
cepten väljs sedan som utgångspunkt, och dess kolumn fylls med nollor. Resterande koncept
vägs sedan mot utgångskonceptet. För varje kvalitet avgör man om konceptet är bättre (+),
sämre (-) eller likvärdigt (0) med utgångskonceptet. Kolumnerna fylls med tecken därefter.
När alla kolumner är fyllda räknas alla + och - i kolumnen ihop till ett nettovärde. Dessa
nettovärden kan sedan användas för att få en överblick av alla koncepten. [6]

A.3.6 Användarstudie

En användarstudie ämnar ge insikt i en produkts tänkta användares situation. Genom att lära
känna dem och deras behov vill man kunna sätta sig i deras skor inför designarbetet. Detta
är väsentligt i en designprocess där människan står i centrum[6]. En användarstudie kan gå
till på många sätt, men går att bryta ned i följande tre steg[19]:

1. “Besök dina tänkta användare.”

2. “Tala med dem.”

3. “Skriv ned vad de säger och vad du upplever.”

A.3.7 Avsiktsanalys

För att kunna utvärdera och styra designarbetet i rätt riktning behöver projektets avsikter
identifieras. En avsiktsanalys går ut på att besvara följande frågor:

• Vad vill vi att produkten ska ha för effekt?

• Vad vill vi ha skapat vid projektets slut?

• Hur vill vi att produkten ska vara?

För att kunna identifiera sina avsikter bör projektgruppen ta hänsyn till både kunden och
användarnas behov. Svar på ovanstående frågor utformas utifrån användarstudier och dialog
med kunden. Avsikterna blir projektets målsättningar som projektgruppen under resten av
designprocessen eftersträvar att uppfylla. [6]
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A.3.8 Användbarhetstest

Ett användbarhetstest har som avsikt att testa användbarheten hos en produkt eller proto-
typ. Deltagare ur produktens målgrupp väljs ut för testerna. Ett användbarhetstest utför med
fördel av en testledare och en deltagare. Testet bör inledas med en kort undersökning av
användaren för att fastställa att den tillhör målgruppen och för att bättre kunna utvärdera re-
sultatet av testet. Ett scenario målas därefter upp för deltagarna för att sätta brukssituationen
i ett sammanhang. Ska en GPS-applikation för personbilar testas kan scenariot exempelvis
lyda: “Du är på bilsemester och ska just bege dig till Söderköping.”. Om testet kan utföras
i en miljö liknande den tänkta brukssituationen och som passar scenariot bidrar det till att
testet ger realistiska resultat. När scenariot presenterats för användaren ska ingen vägled-
ning ges i hur produkten används, utan användaren ska själv försöka använda produkten
utifrån scenariot. I scenariot ovan behöver användaren alltså använda GPS-applikationen för
att ta reda på vägen till Söderköping. Testledaren antecknar under testet hur lång tid det tar
för användaren att använda produktens olika funktioner, i vilken ordning de används och
om någon förbises eller efterfrågas. Dessa observationer ger sedan insikt i ett flertal frågor
om produkten:

• Är produkten utformad så att användaren förstår hur dess funktioner ska användas?

• Är produkten utformad så att användaren förstår vilka funktioner den har?

• Saknar produkten funktioner som är viktiga för användaren?

Efter testet bör deltagaren besvara en enkät om sin upplevelse av produkten och ges tillfälle
att utrycka egna tankar och funderingar.

A.4 Metod

För att besvara mina frågeställningar har jag studerat designmetoder, granskat material från
projektets förstudie och utfört en enkätundersökning på gruppmedlemmarna.

A.4.1 Studie av designmetoder

För att kunna utvärdera och ge förslag på alternativ till de designmetoder vi använt har jag
studerat ett urval av designmetoder. Studierna har bestått av att läsa relevant litteratur och
relevanta vetenskapliga artiklar.

A.4.2 Granskning av material från förstudien

För att kunna beskriva vår designprocess har jag studerat protokoll, anteckningar och annat
material vi sparat under förstudien.

A.4.3 Enkätundersökning

För att samla gruppens erfarenheter och åsikter om designarbetet och dess inverkan på resul-
tatet utfördes en enkätstudie på gruppmedlemmarna. Enkäten bestod av följande fem fler-
valsfrågor:

1. Hur tyckte du att Metod 635 fungerade som metod för att driva designarbetet framåt?

• Mycket bra

• Bra

• Okej

• Dåligt
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• Ingen åsikt

2. Hur tyckte du det fungerade att skapa och jämföra olika koncept för att driva designar-
betet framåt?

• Mycket bra

• Bra

• Okej

• Dåligt

• Ingen åsikt

3. Är du nu i efterhand nöjd med valet att skapa ett RPG-spel?

• Ja, det var vårt bästa förslag.

• Ja, men jag hade hellre skapat ett spel med många minispel.

• Ja, men jag hade hellre skapa ett managementspel.

• Ja, men jag hade hellre utforska andra alternativ.

• Nej, jag hade hellre skapa ett spel med många minispel.

• Nej, jag hade hellre skapa ett managementspel.

• Nej, jag hade hellre utforska andra alternativ.

4. Var du efter förstudien nöjd med valet att skapa ett RPG-spel?

• Ja, det var vårt bästa förslag.

• Ja, men jag ville hellre skapa ett spel med många minispel.

• Ja, men jag ville hellre skapa ett managementspel.

• Ja, men jag ville hellre utforska andra alternativ.

• Nej, jag ville hellre skapa ett spel med många minispel.

• Nej, jag ville hellre skapa ett managementspel.

• Nej, jag ville hellre utforska andra alternativ.

5. Tycker du att vi borde ha lagt mer tid på designarbete vid projektets start?

• Ja.

• Nej, vi lade lagom med tid på designarbetet.

• Nej, vi lade för mycket tid på designarbetet.

De erfarenheter och åsikter som registrerades användes sedan för att bättre fastställa vad vi
kunde ha förändrat i vårt designarbete och för att utvärdera hur designarbetet påverkade
den slutgiltiga produkten Syvsta.

A.5 Resultat

Resultatet av mina undersökningar består i en beskrivning av designprocessen bakom Syvsta
och en enkätundersökning utförd av åtta av gruppens nio medlemmar.
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A.5.1 Designprocessen bakom Syvsta

I samband med att projektets förstudie drog igång började även projektgruppens designar-
bete. Vi var vid förstudiens start av uppfattningen att kunden inte hade så specifika krav
på produkten. Vår utgångspunkt var då att vi skulle designa en app till en smartphone som
skulle hjälpa ungdomar att välja utbildning eller att söka jobb. Utöver dessa krav trodde vi
att det var upp till gruppen att designa och utveckla en produkt vi själva trodde skulle ge
värde till slutanvändaren.

Gruppmöten hölls nästan varje dag under den första veckan för att diskutera projektroller,
gruppkontrakt och andra projektgruppsrelaterade ämnen. Under dessa möten tog vi upp en
del idéer om vad Syvsta skulle kunna ha för funktioner, men vi använde oss inte av några
etablerade designmetoder. Vi höll ett gruppmöte torsdagen under den första arbetsveckan
där vi använde oss av en variant av Metod 635 för att ta fram förslag på funktioner till Syvsta.
Vi delade gemensamt in idéerna vi skrivit ner i kategorier utan att bedöma dem. Idéerna till
funktioner sammanställdes sedan till ett antal designkoncept av enskilda gruppmedlemmar.
Dessa koncept presenterades för kunden av vår analysansvarig och projektledare under vårt
första kundmötet som hölls på onsdagen i förstudiens andra vecka.

Det visade sig under kundmötet att kunden hade mer specificerade krav på produkten än
vad som tidigare framgått. Kundens mål var inte enbart att skapa en app för att ge stöd vid
studie- och yrkesvägledning. Målet med projektet skulle istället vara att testa om mobilspel
har potential som ett medium för att ge studie- och yrkesvägledning till en grupp individer
som är i behov av denna vägledning, men som inte aktivt söker den. Vår produkt behövde
alltså vara ett mobilspel som kunden skulle använda för att utföra användartester.

Idén om att göra ett spel hade dykt upp under vår första runda med designarbete, men
var inget vi valde att fokusera på. Stora delar av resultatet från de första sju arbetsdagarnas
designarbete var därför inte längre relevant. Vi fick börja om på nytt.

Dagen efter kundmötet påbörjade vi designarbetet med spelet under ett gruppmöte. Kun-
den lämnade oss stor frihet i designen av spelet, men vi saknade idéer att utgå ifrån. Stäm-
ningen på mötet var rätt uppgiven. Ingen i gruppen hade gillat idén med att göra ett spel un-
der den första veckans arbete, nu tvingades vi att ändå välja den vägen. Vi höll en brainstor-
mingsession och kom fram till tre övergripande inriktningar på spelet vi skulle kunna tänka
oss: ett RPG-spel, ett spel med en samling minispel eller ett management-spel. Vi var splittrad
i våra åsikter om vilken inriktning som skulle vara bäst, så vi delade in oss i tre grupper som
parallellt fick arbeta vidare med designen av spelet utifrån varsin inriktning.

Grupperna som bestod av två till tre personer höll mindre brainstormingsessioner med
gruppens valda inriktning som utgångspunkt. Efter sina brainstormingsessioner listade
grupperna idéerna de bedömde hade högst potential. Varje grupp tog sedan fram ett de-
signkoncept att presentera för de andra grupperna utifrån sina idéer. Efter att grupperna
presenterat sina designkoncept diskuterade vi dem tillsammans och kom fram till små för-
ändringar. De finslipade designkoncepten presenterades sedan för kunden på ett kundmöte
den 9 februari, starten av förstudiens tredje och sista vecka. Kunden tyckte om alla tre kon-
cepten, så det blev upp till oss att besluta vilket vi ville köra på.

Två av förstudiens tre veckor hade nu passerat så tiden var knapp. Vi behövde producera
en kravspecifikation och en projektplan till slutet av veckan. Det fanns inte längre tid att vida-
reutveckla våra idéer. Vi röstade därför hastigt i gruppen om vilket av våra tre designkoncept
vi ville gå vidare med och vinnaren blev RPG-spelet. Vi vidareutvecklade inte konceptet utan
utformade vår kravspecifikation direkt från det koncept vi visat upp för kunden.

A.5.2 Enkätundersökningen

Åtta av nio projektgruppsmedlemmar, inklusive jag själv, besvarade enkäten. Svaren på de
första två frågorna visar att ingen i gruppen ställde sig negativt till de designmetoder vi
använde, se figur A.2 och A.3.
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Figur A.2: Stapeldiagram över svaren till frågan: Hur tyckte du att Metod 635 fungerade som
metod för att driva designarbetet framåt?
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Figur A.3: Stapeldiagram över svaren till frågan: Hur tyckte du det fungerade att skapa och
jämföra olika koncept för att driva designarbetet framåt?
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Resterande tre frågor hade mer spridda svar, se tabell A.1, A.2 och A.3. De visar till exem-
pel att en tredjedel av gruppen inte var nöjda med valet att skapa ett RPG-spel när beslutet
togs. De visar även att en tredjedel av gruppen i nuläget hellre hade sett att vi utforskat andra
lösningar.

Tabell A.1: Projektgruppens svar på frågan: Är du nu i efterhand nöjd med valet att skapa ett
RPG-spel?

Svar Antal
Ja, det var vårt bästa förslag. 1
Ja, men jag hade hellre skapat ett spel med många minispel. 1
Ja, men jag hade hellre skapa ett managementspel. 0
Ja, men jag hade hellre utforska andra alternativ. 3
Nej, jag hade hellre skapa ett spel med många minispel. 0
Nej, jag hade hellre skapa ett managementspel. 1
Nej, jag hade hellre utforska andra alternativ. 2

Tabell A.2: Projektgruppens svar på frågan: Var du efter förstudien nöjd med valet att skapa
ett RPG-spel?

Svar Antal
Ja, det var vårt bästa förslag. 3
Ja, men jag ville hellre skapa ett spel med många minispel. 0
Ja, men jag ville hellre skapa ett managementspel. 0
Ja, men jag ville hellre utforska andra alternativ. 2
Nej, jag ville hellre skapa ett spel med många minispel. 0
Nej, jag ville hellre skapa ett managementspel. 1
Nej, jag ville hellre utforska andra alternativ. 2

Tabell A.3: Projektgruppens svar på frågan: Tycker du att vi borde ha lagt mer tid på design-
arbete vid projektets start?

Svar Antal
Ja. 4
Nej, vi lade lagom med tid på designarbetet. 3
Nej, vi lade för mycket tid på designarbetet. 1

A.6 Diskussion

Jag diskuterar här hur vår designprocess skiljer sig från den designprocess som definieras av
ISO 9241-210 och vad vi skulle ha kunnat göra annorlunda. Jag utvärderar hur vi använde oss
av etablerade designmetoder och tar även upp designprocessens inverkan på slutprodukten
samt hur design processen skulle ha kunnat förbättras om vi haft mer tid.

A.6.1 Designprocessen

Vår designprocess var enligt mig mycket ostrukturerad, och skilde sig på många sätt från
designprocessen med människan i centrum definierad av ISO 9241-210. Vi satte oss inte in i
vår användares situation innan designarbetet började, och valde en lösning som vi inte bear-
betade nog. Att vi inte följde den process ISO 9241-210 definierar berodde på våra bristande
förkunskaper om designprocesser. Vi kände vid förstudiens start varken till hur en design-
process bör planeras eller nyttan av att följa den. Vår designprocess blev på grund av detta
en typ av lapptäcke av olika designmetoder vi stött på.
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Att vi lade ned 7 av förstudiens 15 arbetsdagar på att designa en produkt som inte mot-
svarde kundens önskemål gjorde att vi tappade en stor mängd tid. Detta hade vi kunnat und-
vika om vi utfört en ordentligare avsiktsanalys innan vi började skapa designkoncept. Den
avsiktsanalys vi utförde första veckan grundade sig varken i användarstudier eller analys av
kundens mål. Vi spekulerade endast själva inom gruppen utifrån den kortfattade projektidé
vi tagit del av. Avsiktsanalysen hade inte behövt vara omfattande, men ett kundmöte tidigare
i projektet hade varit mycket givande. I efterhand känns det ohållbart att låta nästan halva
förstudien passera innan det första mötet med kunden.

Att vi inte utförde någon användarstudie berodde inte enbart på bristande förkunskap,
utan även på bristande tid. Förstudien var planerad att ta tre veckor, och designarbetet skulle
ske parallellt med författandet av förstudiedokument. Detta lämnade ingen tid till att planera
eller utföra användarstudier. Tyvärr har detta säkert fått en inverkan på vår slutprodukts
värde, vi känner ju egentligen inte till hur användaren fungerar, vilket är väsentligt för att
kunna fatta rätt designbeslut[6].

A.6.2 Alternativa designmetoder

Enkätundersökningen visar att ingen i gruppen hade en negativ inställning till någon av de
designmetoder vi använde. Metod 635 fick mycket bra respons, hälften av de som svarat
tyckte att den var mycket bra. Den fyllde sin funktion då den genererade ett stort antal idéer,
och jag ser ingen anledning till att vi skulle ha velat göra något annorlunda.

Designkoncepten fick ingen negativ respons, men inte heller lika positiv som Metod 635.
De fyllde sin funktion som kommunikationsverktyg gentemot kunden, men jag tror att vi
kunde nyttjat dem mer. Till exempel utförde vi ingen strukturerad värdering av designkon-
cepten. Vi hade med fördel kunnat jämföra dem med en värderingsmatris för att dra fler
lärdomar om produkten vi skulle designa. För att använda värderingsmatrisen hade vi också
tvingats att utföra en noggrannare avsiktsanalys.

A.6.3 Designprocessens inverkan på slutprodukten

Det är svårt att värdera vår slutprodukt då vi inte utfört några användbarhetstester. Vår be-
dömning av produkten är helt baserade på vår egen uppfattning av vad användaren vill ha.
Eftersom vi inte utförde någon användarstudie vet vi egentligen inte alls om denna bedöm-
ning stämmer.

Enkätstudien visar att de flesta av gruppmedlemmarna var nöjda med valet att skapa ett
RPG-spel när det gjordes, men att de i efterhand tror att vi skulle fått en bättre slutprodukt
om vi valt att skapa en annan typ av spel. Detta tyder på att vi avslutade vår designprocess
och gick över på implementationen för tidigt. Om vi haft mer tid till att jämföra och omarbeta
olika designkoncept tror jag att vi hade nått lösning som hela gruppen hade känt sig säkrare
på. Hade vi dessutom haft tid att utföra en användarstudie vid förstudiens start hade vi bättre
kunnat avgöra vilka kvaliteter som är viktiga för dem. Det hade hjälpt oss att fokusera och
bygga vidare på idéer som bättre passar användaren.

A.6.4 Metodkritik

Min studie av designmetoder grundar sig mest i en litteraturstudie av Mattias Arvolas bok
Interaktionsdesign och UX (2014). Mattias Arvola är docent i kognitionsvetenskap och arbe-
tar som lärare i interaktionsdesign vilket ger slagkraft i de påståenden han gör i sin bok. Min
bild av vissa metoders effekt, fördelar och nackdelar har som resultat blivit ganska ensidigt.
Det hade i vissa fall varit fördelaktigt att söka upp fler källor till metoderna.

För att kunna redogöra för designprocessen bakom Syvsta studerade jag material från
förstudien. I vissa fall var vår dokumentation av möten och resultat bristfällig, vilket tvingat
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mig att fylla i luckor utifrån minne. Detta betyder att jag kanske inte lyckats ge en perfekt
återgivning av vår designprocess.

Att använda en enkätstudie för att dra slutsatser om designprocessens inverkan på slut-
produkten är inte optimalt. Med enkätundersökningen fick jag en ytlig bild av projektgrup-
pens åsikter, men ingen djupare förståelse för varför de svarade som de gjorde. Svarsfrekven-
sen var förvisso hög, men då projektgruppen består av nio personer resulterar det ändå i ett
litet urval. Resultatet påverkas därför kraftigt av varje svar och ett ogenomtänkt svar får en
stor effekt på resultatet.

A.7 Slutsatser

De slutsatser jag drar kring mina frågeställningar presenteras här.

A.7.1 Hur såg designprocessen för spelet Syvsta ut?

Designprocessen bakom Syvsta var mycket kort och ostrukturerad. Den var även väldigt olik
den designprocess med människan i centrum som ISO 9241-210 definierar.

Vi gjorde inget strukturerat försök att lära känna vår tänkta användare eller deras bruks-
situation. Vi specificerade därför inte heller några krav på utifrån dessa lärdomar innan vi
började ta fram designlösningar. Det enda moment vi lade nämnbar tid på var att generera
idéer och att formulera dem som designkoncept. Dessa designkoncept gjorde vi dock en-
dast små förbättringar på efter att de först författats, vi kan alltså inte sägas ha itererat över
många lösningar. Inga tester annat än presentation för kund utfördes på designkoncepten
för att verifiera att vi var rätt ute. Att vår designprocess blev så bristfällig beror framförallt
på bristande förkunskaper hos gruppen och att för lite tid fanns avvarad till designarbete i
förstudien.

A.7.2 Hur använde vi oss av etablerade designmetoder?

Vi använde oss av Metod 635 och brainstorming för att generera idéer till vår design. Ett urval
av dessa idéer konkretiserade vi sedan som designkoncept.

A.7.3 Vilka alternativa designmetoder skulle vi ha kunnat använda?

De etablerade designmetoder vi använde oss av fungerade bra för oss, och jag ser ingen
anledning till att de skulle bytas ut. Vi hade dock haft stor nytta av att utföra användarstudier,
användbarhetstester och en avsiktsanalys.

A.7.4 Hur påverkade designprocessen den slutgiltiga produkten Syvsta?

Att vår designprocess inte följde ISO standarden för designprocesser med människan i cent-
rum har antagligen resulterat i att vi vidareutvecklat ett designkoncept som hade kunnat
förbättras eller ersatts av ett bättre designkoncept om vi lagt mer tid på designprocessen. Vi
kände inte vår användare eller deras brukssituation och kan därför ha utvecklat en produkt
som helt förbiser något väsentligt. Att vi inte utförde några användbarhetstester gör att vi inte
heller senare i projektet har möjlighet att fånga upp eventuella snedsteg i designen. Enkät-
studien tyder på att projektgruppen själva tror att vi antagligen kunde valt en bättre design
att arbeta med.

A.7.5 Hur skulle den slutgiltiga produkten Syvsta ha påverkats om mer tid
avvarats åt designarbete?

Om vi haft mer tid till designprocessen skulle vi framförallt haft nytta av att iterera mer
över de idéer och designkoncept vi skapade. Detta hade gett oss möjlighet att förfina vår
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design innan utvecklingsarbetet påbörjades. Vi kunde även ha utfört en användarstudie för
att lära känna våra tänkta användare innan designarbetet påbörjades. Detta hade gett oss
större möjligheter att anpassa vår design till slutanvändaren.
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B Matematik för effektiv och
testbar kod - Filip Haglund

B.1 Inledning

Det är lätt att projekt blir så komplexa att de inte går att testa längre. Det är lika lätt att endast
använda sig av naiva lösningar på problem. Efter många små ändringar blir det ofta dålig
struktur på koden. Att skriva testbar och snabbexekverande kod är något man aktivt måste
välja att göra i många programmeringsspråk.

B.2 Syfte

Syftet med den här rapporten är att ge programmerare utan en större matematisk bakgrund
de matematiska grunder de behöver för att skriva effektiv och testbar kod.

B.3 Frågeställningar

• Hur kan matematik användas för att enklare testa kod?

• Hur kan matematik användas för att effektivisera testning?

• Hur kan matematik användas för att effektivisera program och funktioner?

B.4 Teori

Texten innehåller enkel C-liknande, Python-liknande och matematik-liknande pseudokod.

B.4.1 Syntaxträd

Ett syntaxträd är en representation för hur ett formellt språk (exempelvis matematik) tolkats
och i utsträckningen i vilken ordning dessa operationer kommer utföras. Människor gör ock-
så den här tolkningen: Vill vi summera tre tal 1 + 2 + 3 kan vi börja läsa från vänster eller
från höger, vilket resulterar i två olika parseträd: ((1 + 2) + 3) och (1 + (2 + 3)). Resultatet
vid additionen blir detsamma i de här två fallen men ordningen är anorlunda.
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B.4.2 Cachelokalitet

En dator innehåller många cachar. Det är platser där data mellanlagras för snabbare åtkomst.
Vid ett besök på en hemsida hämtas källkoden över internet en gång. Den lagras sedan på
hårddisken i en cache, så den inte behöver hämta allt igen när en länk klickas. I datorns pri-
märminne finns en cache som lagrar ytterligare en kopia så att datorn inte behöver läsa från
hårddisken när man tittar på hemsidan (givet att man inte klickar på några länkar). Ytterli-
gare en cache finns i processorn. Den lagrar en liten del av det som låg i primärminne så att
beräkningar såsom var på skärmen en bild från hemsidan ska ritas ut kan ske mycket snab-
bare. Ju närmare processorn eller grafikkortet dessa cachar finns desto snabbare och mindre
är de. Cachelokalitet handlar om att göra det lätt för datorn att gissa vad den ska ladda in i
mindre, snabbare cachar innan det faktiskt behövs. Läser processorn en stor fil från början till
slut är det lätt att gissa rätt och se till att nästa lilla bit har laddats in i en snabb cache innan
processorn faktiskt behöver den. Gissar datorn fel sker en cachemiss, varpå processorn måste
invänta rätt data innan den kan fortsätta beräkningen. [20]

B.5 Metod

Sökning på internet efter presentationer där matematik använts för att förenkla testning eller
parallellism. Sökning genom Syvstas kodbas efter tillfällen där kod ändrats för att bli mer
testbar eller snabbare med hjälp av matematik. Normalisering av dessa metoder till deras
underliggande matematiska koncept samt beskrivning av verkliga exempel. Endast metoder
som bedömdes som tillräckligt objektiva användes då det överliggande syftet med rapporten
är att vara en grund som är applicerbar inom alla områden. För mycket subjektivitet inne-
bär att läsaren behöver ifrågasätta rapporten för varje nytt projekt den appliceras på. Total
objektivitet är väldigt svårt att uppnå inom programmeringskonsten.

B.6 Resultat

Resultatet är uppdelat i fyra delar: testbarhet, optimering, vanliga matematiska egenskaper
samt s.k. model checking. Resultatet bör läsas i ordning.

B.6.1 Testbarhet

Det finns några grundpelare för testbar kod. De två viktigaste egenskaperna hos testbar kod
är deterministisk exekvering samt att få så få och lättförståeliga sidoeffekter som möjligt. En
funktion som adderar två tal bör inte skicka ett mail och skriva över tre filer på disk. Om testet
körs flera gånger kommer sidoeffekterna ske flera gånger, så med en automatiskt testkörare
kan det bli många mail. Om funktionen skickar e-post så blir det jobbigt och möjligtvis dyrt
att köra testet många gånger. Funktionen bör även ge samma svar (eller åtminstone ungefär
samma svar) varje gång den anropas med samma argument.

Alla användbara program har sidoeffekter. Att skriva till en fil eller visa någonting på
skärmen är exempel på sidoeffekter. Däremot behöver inte hela programmet ha sidoeffekter.
Ofta kan programmet delas upp i en del med sidoeffekter och ett bibliotek utan sidoeffekter.
Biblioteket kan testas då det inte har några sidoeffekter, medan den lilla kod som har sido-
effekter kan testas för sig.[21] Men hur kan man testa ett bibliotek som har som uppgift att
skriva till disk?

Dependency injection

För att kunna använda matematik för mer testbar kod måste koden först vara testbar. För
att kunna enhetstesta kod är det viktigt att koden är uppdelad i enheter. Ett sätt för att göra
kod testbar och att dela upp den i enheter är att använda dependency injection. Det innebär
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att en funktion eller klass tar (minst) en funktion (som kan vara en metod på ett objekt) som
argument istället för att bygga den själv.[22] Den injicerade funktionen är ofta väldigt simpel,
eftersom den kan vara svårare att testa. Exempelvis kan man injicera funktionen som skriver
data till disk in i ett större program. När koden testas kan en annan funktion injiceras, vilket
möjliggör testning av vad som skulle skrivits till disk i olika sammanhang, utan att någonting
faktiskt skrivs till disk. Det gör oftast funktionen mycket snabbare eftersom en läsning från
en hårddisk är ungefär 100000 gånger långsammare än att läsa från primärminne.[23][24] Det
gör även att resultatet av funktionsanropet kan läsas snabbare än om det behövde skrivas till
och sedan läsas från en fil på en hårddisk.

Ett annat vanligt mönster är att separera logik från koppling.[25] Ovanstående exempel
separerar logik (generera den data som ska skrivas till disk) från koppling (flytta data från
programmet till kernel så kernel kan skriva datan till disk). Kopplingskod är svår att testa och
skrivs därför så simpel som möjligt. Logiken enhetstestas med hjälp av dependency injection.

Ekvivalensbaserad testning

Förr eller senare upptäcks någon funktion som är för långsam. Exempelvis kanske algoritmen
quicksort använts för sortering, men någon gissar att quicksort med insertionsort för små
listor är snabbare.[26]

När den nya sorteringsalgoritmen testas kan nya testfall skrivas, eller så kan testfallen
från quicksort återanvändas, eller så kan man göra det på ett tredje sätt.

Eftersom quicksort-implementationen använts under en längre tid utan buggar så kan
den antas vara korrekt. Om vi slumpar fram en lista och sorterar två kopior av den med
quicksort respektive den nya sorteringsalgoritmen så bör de båda resulterande listorna vara
lika. På så sätt kan man skriva program som genererar tusentals testfall. Om funktionerna
returnerar olika svar så har en bugg hittats i antingen den nya algoritmen eller den gamla.

Tyvärr hittas inte buggar som finns i båda implementationerna och dessutom är det inte
helt säkert att alla skillnader mellan algoritmerna hittas, eftersom endast en liten delmängd
av alla möjliga indata testas. Att testa alla möjliga indata, d.v.s. alla möjliga listor med åt-

minstone upp till 264 element, skulle ta för lång tid. Det finns
64
ř

x=1
(264x

) sådana listor; 264

möjliga värden på varje element i listan för alla möjliga listor med upp till 264 olika element.
Det talet har ungefär 1036 gånger så många siffror som det uppskattas finnas atomer i den
observerbara delen av universum. [27]

Egenskapsbaserad testning

Även om det är första gången som en algoritm implementeras så finns det möjlighet att gene-
rera testfall. En sorteringsalgoritm har vissa invarianter som gäller för alla möjliga indata och
utdata. För att listan ska vara sorterad måste alla par av tal ha en viss relation. För listan a gäl-
ler a[i] ď a[i + 1] för alla 0 ď i ă length(a)´ 1. Därutöver måste alla tal som funktionen tog
som argument finnas med i listan som funktionen returnerade, och längden av den returne-
rade listan måste vara densamma som längden på listan som funktionen tog som argument.
Dessa invarianter gäller för alla sorteringsalgoritmer, både stabila och instabila, oavsett tids-
och utrymmeskomplexitet. Genom att generera listor som skickas som argument till funktio-
nen och därefter verifiera att alla invarianter gäller kan funktionen testas utan att ett enda
testfall skrivits manuellt.

B.7 Optimering

Optimering visar det vanligaste sättet att summera en lista och varför det förbinder program-
met att utföra beräkningen på ett visst sätt, till skillnad från den underliggande matematiken.
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Eftersom processorer på senare år blivit mer och mer parallella (se figur B.1) har den implicita
sekventiella exekveringen i for-loopar blivit ett prestandaproblem. [28]

Figur B.1: Trenddata över mikroprocessorer

B.7.1 Ackumulatorbaserad beräkning

En ackumulator är ett register i en processor som används för att ackumulera ett resultat.
Exempelvis kan man summera tal i en lista:

1 int sum = 0;
2 for (int i = 0; i < a.length; i++) {
3 sum += a[i];
4 }

Kodblock B.1: Summering i iterativ for-loop

Ackumulatorn sum börjar med en null-lösning, det vill säga noll-elementet för addition,
0, och bygger successivt upp en mer och mer komplett partiell lösning. Såhär är många pro-
grammerare vana vid att en summering ser ut, eftersom den sett likadan ut sedan innan de
första programmeringsspråken skapades. Det har fungerat bra under många år; ackumula-
torn ‘sum‘ får plats i ett register och minnet läses sekventiellt så det är trivialt för en processor
att lista ut vad som behöver laddas in i cache i förväg och därmed se till att inga cachemissar
sker under hela summeringen. Dock finns det ett stort problem med det här tillvägagångs-
sättet. [28]

Människor har inga problem med att se att den här koden summerar en lista. Det är myc-
ket svårare för en kompilator. Frances E. Allen vann Turingpriset 2006 för hennes arbete med
att lära kompilatorer att upptäcka parallelliserbara loopar. För att upptäcka att den här loo-
pen är parallelliserbar måste man först lista ut vad det är för operation som genomförs. En
såhär enkel loop klarar vissa kompilatorer att analysera och parallellisera, antingen med vek-
torinstruktioner som utför beräkningar på flera tal i bredd inom en kärna, eller genom att dela
upp listan i flera delar och summera delarna var för sig på varsin kärna och sedan summera
resultaten. [28]
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Summatecken

Inom matematiken behåller man ofta beräkningarna på en högre nivå. Det finns ingenting
i ett summatecken som berättar hur summeringen ska ske. Detsamma gäller för union av
mängder, pi-notation (multiplikativa varianten av summatecken) och andra associativa bi-
nära operatorer. Summeringen ovan bygger syntaxträdet ((((0+1)+2)+3)+4) men det är lika
giltigt att summera med syntaxträdet ((1+2)+(3+4)) där (1+2) och (3+4) kan exekveras paral-
lellt. Skillnaden är att det första exemplet kan köras i O(n) tid med O(1) minne medan det
andra exemplet kan köras i O(log2(n)) tid med O(log2(n)) minne, där n är antal termer som
ska summeras. På grund av bättre cachelokalitet är den första varianten snabbare för mindre
listor. Ett tredje alternativ är att kombinera de båda. För att summera en lista med en miljon
tal kan man dela upp listan i 4 delar och summera delarna parallellt på 4 kärnor. Det kräver
ungefär O(4) minne och O(n/4) tid, d.v.s. fyra gånger så mycket minne för att spara upp till
75% av beräkningstiden, men behåller cachelokalitet för nästan hela beräkningen. [28]

B.8 Vanliga egenskaper

Det finns många vanliga egenskaper som kan vara användbara vid optimering och testning.
Här är några av dem.

B.8.1 Associativitet

Associativitet betyder att (a+b)+c = a+(b+c) = a+b+c = sum(a, b, c). Det innebär att beräk-
ningen 1+2+3+4 kan parallelliseras genom att syntaxträdet balanseras ((1+2)+(3+4)), eller att
beräkningen kan optimeras för att spara minne genom att rotera trädet så det liknar en länkad
lista (((1+2)+3)+4). [28]

B.8.2 Kommutativitet

Kommutativitet innebär att a+b=b+a. Det, i kombination med associativitet, innebär att
syntaxträdet kan modifieras ytterligare. Exempelvis är summan av de 100 första talen
(1+100)+(2+99)+(3+98)+...+(49+52)+(50+51) = 50 * 101 = 5050. [28]

B.8.3 Idempotent

En idempotent operator U har egenskapen a U a = a för alla a, vilket innebär att så kallad at-
least once-delivery, d.v.s. att meddelanden kommer fram minst en gång, inte är ett problem;
det blir samma svar oavsett. Den som skickar meddelandet behöver därför inte säkerställa att
mottagaren inte redan fått meddelandet, vilket är användbart både för distribuerade system
och flertrådade applikationer. Att garantera att mottagaren läser alla meddelanden exakt en
gång är omöjligt om mottagaren kraschar; avsändaren har ingen aning om meddelandet kom
fram, och i så fall, hur mycket, om något, mottagaren hann göra. Exempelvis en förfrågan
över internet om att spara information i en databas; sparades informationen? Den kanske
var så att meddelandet kom fram, och att informationen sparades, men att index inte hann
uppdateras, vilket gör att informationen är osynlig nu men dyker upp om en stund, när
någon annan server upptäckt att informationen i databasen inte finns med i index, och lägger
till den. [29][28]

B.8.4 Identitetselement

Ett identitetselement är ett element e så att a + e = e + a = a för alla a och en operator +.
Identitetselementet för addition är 0 och för multiplikation 1. Dessa behöver inte beräknas,
eftersom de inte ändrar resultatet, vilket kan spara mycket resurser om operationen + är dyr.
[28]
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B.8.5 Nollprodukt

En nollprodukt är ett element e så att a ˚ e = e ˚ a = e ˚ e = e för alla a och en operator
˚. Nollprodukten för multiplikation är 0. Hittas nollprodukten i en lång rad av tal som ska
multipliceras med varandra är beräkningen klar; svaret är nollprodukten. [28]

B.9 Model checking

Ett sätt att garantera korrekt kod är model checking. Det innebär att man matematiskt bevisar
att programmet är korrekt för alla möjliga indata. Det kan ske i exempelvis TLA+ eller Coq.
[30] Båda dessa är sviter som inkluderar programmeringsspråk samt model checkers för re-
spektive språk. Det finns flera exempel på stora buggar som inte upptäckts genom testning
men som hittats med hjälp av model checking. Xbox 360 hade en hårdvarubugg i minnes-
hanteringen som hade gjort att alla Xbox 360 hade låst sig efter 4 timmars användning. [31]
Eftersom inga tester kördes så länge hade buggen först upptäckts av deras kunder, om de
inte använt model checking, och många enheter hade behövt återkallas. [31]

B.9.1 Composition

Tyvärr kan man inte ta två funktioner som är korrekta enligt model checking, sätta ihop
dem och förvänta sig att kombinationen är korrekt. En ny specifiktion för kombinationen
måste skrivas. Det gör model checking väldigt dyrt, eftersom varje ändring medför att en ny
specifikation måste skrivas. [32] Dessutom skrivs de specifikationer och program som testas i
ett speciellt språk som slutprodukten inte är skriven i. Översättningen från TLA+ eller Coq till
exempelvis C++ kan införa buggar. [32] Även om översättningen gick bra så kan kompilatorn
ha buggar, och även om kompilatorn är buggfri så kan hårdvaran ha buggar. [32] Slutligen,
även om hårdvaran är korrekt så kan kosmisk strålning ändra data i processorn eller i minnet
medan programmet körs. [33]

B.10 Diskussion

I slutändan är det svårt att avgöra var testning är viktigt och hur långt man bör gå. Ofta
önskar man att det redan fanns testfall när kodbasen blivit lite större och vissa har därför
som strikt riktlinje att allt ska enhetstestas, oavsett storlek; det kommer växa med tiden. Mo-
del checking kan vara värt det, men ofta räcker ekvivalensbaserad och/eller egenskapsbase-
rad testning i kombination med vanliga testfall, och ibland är det inte värt att skriva testfall
alls. Go-backend i projekt Syvsta saknar helt automatiska testfall, för det finns bara ett tiotal
möjliga vägar igenom koden. Att skriva om koden för att möjliggöra testning genom depen-
dency injection skulle dubblera antal rader, minska läsbarheten och därefter kräva minst lika
många rader testfall. Utöver det skulle ungefär 20 timmar behöva spenderas för att skapa
automatiska integreringstester mot databasen, eftersom databasen behöver tömmas mellan
varje testfall. Eftersom go-backend är en så simpel produkt är det lättare och mer tidseffektivt
att testa den manuellt. Det värde man får i längden av att det finns testfall, och att man där-
med upptäcker om något gammalt går sönder när man ändrar saker, finns inte när ingenting
ändras. Det finns inte heller någon tung logik; den finns i client-db (som är invarianttestad
och enhetstestad).

B.11 Slutsats

Matematiska egenskaper såsom associativitet och kommutivitet hjälper mycket vid testning.
Det blir färre olika fall att testa, vilket gör att det går snabbare att skriva testfall, och det blir
automatiskt lätt att skriva egenskapsbaserade tester vilket leder till bättre test coverage och
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att många små buggar upptäcks. Det viktigaste är att koden som testas får ett mindre fotav-
tryck. Om funktionen som testas är kommutativ kan man återanvända samma testfall flera
gånger, men med permuterade argument, eftersom alla permutationer ska ge samma resultat.
Att skriva en funktion i enhetstesterna som permuterar alla argument och validerar funktio-
nen för alla permutationer tar inte lång tid och leder både till färre testfall att skriva och bättre
test coverage. Ingen människa skulle testa alla n! permutationer av alla testfall; i princip 125
kopior för varje test man skrivit för en funktion som tar 5 argument. Dessutom måste man,
om funktionen inte är kommutativ, skriva olika testfall för f (a, b) och för f (b, a) eftersom de
då ska ge olika svar. Risken att programmeraren missar något fall ökar ju fler olika sorters fall
det finns. Det är mycket lättare att testa funktionen + än funktionen ´ eftersom den första är
associativ och kommutativ, till skillnad från den andra.

När det gäller effektivisering av program finns det också hjälp att hämta från matemati-
ken. Ett exempel är att lämna mer kontroll till runtime genom att använda binära associativa
operatorer, exempelvis i folds, så runtime kan bestämma om en summering av tal i en lista
ska ske linjärt från vänster, linjärt från höger eller som ett mer eller mindre balanserat binärt
träd. I takt med att processorer får fler och fler kärnor blir det mer och mer viktigt att kunna
ta rätt beslut vid rätt tillfälle, och endast vid runtime har vi tillräckligt mycket information
om hur mycket minne som finns tillgängligt och hur belastade processorerna är just nu, samt
hur viktig den här operationen är, och därmed kunna räkna ut om den ska köras sekventiellt
eller parallellt och även hur mycket och när.

Jag är övertygad om att det här är saker som kommer bli vanligare i framtiden, i takt
med att vi får fler och fler kärnor i våra processorer. Dock gissar jag att majoriteten kom-
mer fortsätta programmera i språk som inte stödjer flervägsdekomposition, och som därmed
kommer fortsätta skriva entrådade linjära lösningar, med lite flertrådning tejpad ovanpå för
prestanda. Det är fortfarande så vi lär ut programmering på universitet och därför gissar
jag att endast ett fåtal personer kommer kasta bort det de lärt sig för att lära om på ett helt
nytt sätt, precis som många gör idag när de går över till funktionell programmering. Von
Neumann-modellen skalar inte till distribuerade system.

Det viktigaste jag kan säga är att all kod bör testas. Ibland är manuell testning rätt väg att
gå, exempelvis projekt Syvstas go-backend. Ibland är model checking rätt väg, exempelvis
satelliter. Problemet är att dra exakta gränser för när det är dags att plocka fram en model
checker och när mer inexakta metoder som egenskapsbaserad testning räcker. Varje felak-
tigt testfall som testgeneratorer för egenskapsbaserad testning1 upptäcker bör läggas till som
enhetstest, så samma fel aldrig händer igen. Även program som är validerade av en model
checker bör ha enhetstester, för enhetstesterna lär ta mycket kortare tid att köra och modifiera
än en Coq-specifikation, när programmet förr eller senare behöver ändras.

1Exempelvis QuickCheck eller SmallCheck för Haskell samt testing/quick i Go.
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C Distribuerade mot centraliserade
versionshanteringssystem - Adam
Hansson

Jag kommer här undersöka vilka fördelar och nackdelar som finns med centraliserade och
distribuerade versionshanteringssystem.

C.1 Inledning

Jag som skrivit den här bilagan har varit konfigurationsansvarig i det projektet som ligger
till grund för den här rapporten. I följande kapitel kommer jag att jämföra och undersöka
två olika versionshanteringssystem. I ett mjukvaruprojekt idag finns det många verktyg och
program som gör mjukvaruutveckling enklare och effektivare. Versionshanteringssystem är
ett sådant, det är till för att ha kontroll över olika versioner av kod samt låta flera personer ar-
beta på samma projekt samtidigt. I kapitel C.3 förklarar jag två olika system som används för
versionshantering och i kapitel C.4 och kapitel C.5 förklarar jag olika fördelar och nackdelar
med de olika programmen. I mina två sista avsnitt försöker jag svara på mina frågeställningar
samt sammanfatta vad jag har kommit fram till.

C.1.1 Syfte

Syftet med den här utredningen är att se vilka fördelar och nackdelar som finns med centra-
liserade respektive distribuerade versionshanteringssystem. Utredningen kommer även un-
dersöka om ett distribuerat versionshanteringssystem ger mer funktionalitet än ett centrali-
serat, om man tittar på ett projekt i den storleken som vi har genomfört.

C.1.2 Frågeställning

1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med centraliserade respektive distribue-
rade versionshanteringssystem?

2. Ger ett distribuerat versionshanteringssystem mer funktionalitet än ett centraliserat, i
ett sådant projekt som vi har genomfört?
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C.1.3 Avgränsningar

Då vi har haft begränsat med tid utvärderar jag endast ett annat system utöver det vi redan
använder.

C.2 Bakgrund

Som konfigurationsansvarig var jag intresserad av att se vilka fördelar respektive nackdelar
som fanns med det versionshanteringssystem som vi valde att använda. Jag hade inte speci-
ellt mycket erfarenhet av att använda Git, därför såg jag en chans att lära mig mer om något
som jag trodde jag skulle ha användning av i framtiden.

När vi skulle välja versionshanteringssystem i början av projektet föreslogs Git eftersom
erfarenhet av det fanns inom gruppen sedan tidigare. Då det inte var någon som föreslog nå-
got annat eller sa emot, bestämde gruppen att Git skulle användas. För att få en bra överblick
grafiskt sett över ändringar i kod och grenar samt extra funktionalitet valde vi att använda
GitHub tillsammans med Git.

C.3 Teori

De versionshanteringssystem som kommer att analyseras i det här kapitlet är:

• Git1

• SVN2

C.3.1 Git

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem. För att kunna börja versionshantera filer be-
hövs en förvaringsplats i det filsystem där filerna ska sparas. Förvaringsplatsen kallas för ett
repository. När en plats valts ut går det antingen klona(kopiera) ett befintligt repository eller
skapa ett nytt tomt repository. Genom att ange ett kommando med adressen till det reposito-
ry som ska kopieras laddas filerna ner. Om det istället ska skapas ett nytt repository så behövs
det navigeras till sökvägen och kommando för nytt repository behöver anges. Efter att filer
lagts till, tagits bort eller ändringar gjorts i befintliga filer ska det skrivas ett kommando för
att Git ska känna igen de filerna.[34][35]

När Git känner igen en eller flera filer kan en så kallad ”snapshot” tas. En snapshot är
en ögonblicksbild på hur filerna ser ut vid den tiden. Det är flera snapshot som bildar själva
versionshistoriken.[35]

För att se vilken status ett repository har går det att ange ett kommando för det. Statusen
anger om det finns filer som har modifierats, lagts till eller tagits bort. Liknande kommandon
finns för att visa skillnad mellan senaste snapshot och nuvarande version samt lista över
senaste snapshots som finns. Informationen som visas för det senare kommandot är alias,
email, datum och tid samt det meddelande som angavs när kommandot kördes.[34][35]

För att kunna arbeta på flera delar av ett projekt samtidigt har Git något som kallas ”bran-
ching”, med det menas att man förgrenar sin lista med versioner. Innan var versionshisto-
riken som ett rakt led, en rak gren av versioner. När det skapas en ny gren delar den raka
grenen på sig och blir två olika grenar. Den som fanns från början kallas master. Den nya
grenen namnges av skaparen, lämpligtvis till funktionen som ska utvecklas eller ett problem
som ska lösas i den. När en ny gren har skapats går det att utveckla kod där utan att koden i
master-grenen påverkas. När och om kod är skapad i den nya grenen som ska slås ihop med
master-grenen, finns det ett kommando för att göra det. Om Git inte själv klarar av att slå

1https://git-scm.com/
2http://subversion.apache.org/
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ihop de båda grenarna blir det en konflikt. Konflikten måste lösas manuellt av någon som
har skrivrättigheter.[34][35]

Genom att ha ett repository på en server kan flera personer ha tillgång till det samtidigt.
När sammarbete med en ny person ska inledas kan den personen klona det repository som
finns på servern till sitt egna lokala repository. Om den nya personen vill sammanfoga sin
kod med den som finns på servern kan personen skapa en så kallad ”pull-request”. Genom
att skapa en pull-request ges chansen till någon annan att titta igenom de förändringar som
personen gjort, om det ser bra ut kan någon i utceklarteamet sammanfoga den nya koden
med befintlig kod. Om personen väljer att inte göra en pull-request kan koden sammanfogas
direkt om personen har de rättigheterna.[34][35]

För att utföra det som ovan är beskrivet kan kommandon exekveras i en terminal som
har Git intstallerat. En annan lösning är att använda ett så kallat GUI, som är ett grafiskt
användargränssnitt. Det finns flera olika grafiska användargränssnitt som kan användas, på
Gits hemsida3 finns en lista med några alternativen som är möjliga.

C.3.2 Apache Subversion (SVN)

SVN är ett versionshanteringssystem som är utvecklat av Apache Software Foundation4 och
CollabNet5 År 2000 började CollabNet utvecklandet av SVN och efter 14 månader var gls-
svn självanvändande. Med självanvändande menas att SVN användes för att versionshan-
tera källkoden till SVN. År 2009 började CollabNet och utvecklarna av SVN mot målet att
integrera SVN med Apache Software Foundation(ASF), vilket är en av de mest kända sam-
lingarna av projekt med öppen källkod. 2010 hade SVN adopterats helt av ASF och döpts om
från Subversion till Apache Subversion.[36]

Målet med SVN är att vara efterträdare till och kompatibelt med det tidigare välanvända
Concurrent version system (CVS)6. För att uppnå målet har dess model och design gjorts
enkel. SVN fungerar på de flesta plattformar. Om systemet inte fungerar direkt finns det ett
antal tredjepartsprogram som kan hjälpa till.[37]

För att använda SVN måste ett repository skapas. Ett populärt sätt att ordna mappar och
filer på är att ha en rotmapp, i den ligger det tre undermappar. Dessa undermappar har nam-
nen ”trunk”, ”tags” och ”branches”. I mappen trunk finns all data som ska versionshanteras
medan tags och branches från början är tomma. Om det redan finns filer anges ett komman-
do för att importera in dem i den trädstruktur som ska versionshanteras. För att kunna börja
ändra i filer behövs det skapas en så kallad ”working copy”, ett privat arbetsutrymme som är
en kopia av den data som finns i det repository som bearbetas. När datan, som har redigerats
i det privata arbetsminnet, är färdig för att versionshanteras sparas ändringarna och kom-
mando för att lägga till ändringarna till versionshistoriken anges. Innan kommandot anges
kan det vara bra idé att köra ett kommando för att se vad som har ändrats för att vara säker
på att inget fel tillkommit. Det görs med ett status-kommando. En annan bra sak, som bör
göras innan kommando för att lägga till filer anges, är att se till att den working copy som
behandlas är uppdaterad. Det finns en chans att andra användare har ändrat någon fil se-
dan den working copy som behandlas uppdaterades, det kan då ske konflikter när de båda
versionerna ska sammanfogas. Konflikterna löses lokalt innan uppladdning av de ändrade fi-
lerna sker. Så fort kommandot för att lägga till ändringar till versionshistoriken anges, laddas
även ändringarna upp till det centrala repository som finns.[36]

3https://git-scm.com/downloads/guis
4https://www.apache.org/
5http://www.collab.net/
6http://savannah.nongnu.org/projects/cvs
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C.4 Metod

För att representera de båda formerna av versionshanteringssystem jämfördes Git med SVN.
Git är det system som vi har använt i projektet och SVN är ett system som jag har använt
tidigare, dock väldigt lite. För att hitta vilka fördelar respektive nackdelar som fanns med
de olika systemen som jag undersökte, började jag med att läsa om de olika verktygen på
respektive hemsida. Jag sökte med sökmotorn Google på sökorden ”Git book” respektive
”SVN book” och fick fram böcker som innehöll manualer till systemen. Andra saker som
jag letade efter var artiklar, böcker och publicerat konferensmaterial. Jag har även tittat på
flera tabeller, vars innehåll är sammanställt av Wikipedias användare. Den internetsidan där
tabellerna fanns fann jag genom att på Google söka efter ”compare version control systems”.

C.5 Resultat

I det här kapitlet kommer flera tabeller presenteras med information om egenskaper och
funktioner. Först kommer ordförklaring för ord som kommer i tabellen, sedan kommer själva
tabellen och sedan en tolkning.

C.5.1 Generell information

Grundläggande information om Git.

• Repository model: Förhållandet mellan olika kopior av källkoden. Med Distributed
menas att användaren har ett lokalt repository med versionshistorik utöver deras ar-
betskopior. Client-Server innebär att användaren, klienten, har tillgång till ett reposi-
tory med källkoden och har endast en kopia av projektträdet lokalt. Ändringar måste
laddas upp till det centrala repository som finns, innan de förs vidare till andra använ-
dare.

• Concurrency model: Beskriver hur ändringar sker till master-grenen för att det inte
ska hamna felaktig kod där, då flera användare redigerar samma fil. En Merge-modell
låter användaren ändra på koden men varnar när konflikter uppstår. En Lock-modell
innebär att inga ändringar sker innan användaren ber om och får ett lås på koden. När
användaren har fått ett lås kan ingen annan redigera koden innan användaren är klar.

• Cost: Kostnaden för att få använda systemet.

Tabell C.1: Generell information om Git och SVN.

General Information Git SVN
Repository model Distributed Client-Server
Concurrency model Merge Merge or lock
Cost Free Free

Som man ser i tabell C.1 har Git en distribuerad modell medan SVN har en Client-Server
modell, ett centraliserat repository. Ett centraliserat repository gör att varje användare genom
en klient måste hämta ner filer lokalt, ändra i dem och sedan ladda upp dem till den centrala
servern. Det centraliserade systemet har en klar fördel mot ett system som endast är lokalt, i
den aspekten att alla vet till någon grad vad medarbetarna håller på med. En administratör
kan ha bättre kontroll över ett centralt repository än om varje person i ett projekt har ett lokalt
repository. Det finns dock flera nackdelar med ett centraliserat system. En nackdel med SVN
och det centraliserade systemet är att om den server, där projektets repository finns, går ner
kan ingen dela med sig av sina ändringar. Om den hårddisk som datan och versionshistoriken
ligger på skulle bli korrupt och det inte finns några säkerhetskopior, har man förlorat allt
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förutom det som finns på användarnas individuella repository. Det problemet finns inte hos
distribuerade system för att när en användare klonar ett repository, får användaren med hela
versionshistoriken. Med det sagt så är varje uppdaterad användare en säkerhetskopia.

Precis som Giancarlo Lionetti skriver blogginlägget ”What is Version Control: Centralized
vs. DVCS” så finns det flera fördelar med ett distribuerat system över ett centraliserat. När
man har ett distribuerat system och kopierar ett befintligt repository har man alla filer man
behöver för att utföra resterande handlingar offline fram tills dess att man vill ladda ner nya
ändringar eller ladda upp sina egna. Med andra ord går det snabbare eftersom att det går
utföra de flesta kommandon utan internet.[38]

C.5.2 Funktioner

Här finns flera funktioner som systemen helt eller delvis stödjer.

• Atomic commits: Innebär en garanti att antingen alla ändringar eller inga ändringar
sker när en sammanfogning av kod genomförs.

• File renames: Om ett system tillåter att en fil byter namn samtidigt som versionshisto-
riken för filen finns kvar.

• Merge file renames: Beskriver huruvida en fil med ändrat namn kan sammanfogas med
samma fil i en annan gren som inte har bytt namn.

• Symbolic links: Om systemet tillåter filer med länkar/sökvägar, relativa eller absoluta,
till andra filer eller kataloger.

• Pre-/post-event tracking: Indikerar ett systems förmåga att utföra kommando före eller
efter en handling, till exempel en commit.

• Merge tracking: Beskriver om ett system kommer ihåg om vilka uppdateringar som
sammanslagits mellan vilka grenar och därmed vid ny sammanslagning, om systemet
hämtar all information eller bara ny.

• End of line conversions: Om systemet kan anpassa ”end-of-line”-symbolen beroende
på vilket operativsystem som körs på den lokala maskinen.

• Tags: Visar om det går att märka filer med en etikett kallad tag eller label.

• International support: Visar om systemet har stöd för olika språkmiljöer.

• Unicode filename support: Indikerar på om systemet har stöd för operationer mellan
olika filsystem som använder olika teckenkodningar.

• Support for large repositories: Kan systemet användas effektivt med ett repository som
är minst en gigabyte stort.

I tabell C.2 kan det ses att många funktioner finns hos båda systemen. Det finns dock fyra
ställen som skiljer sig åt. Det första stället är för funktionen file renames. Att det för Git står
partial innebär att Git i sin konstruktion inte direkt stödjer funktionen då Git inte hanterar
individuella filer, men om filernas innehåll inte skiljer sig dramatiskt mycket känner Git av
att det är samma fil. Det innebär att systemen egentligen har samma funktionalitet. Det andra
tillfället som Git och SVN skiljer sig åt är på funktionen merge file renames. Anledningen till
varför SVN bara stödjer funktionen delvis är att funktionaliteten endast är implementerad på
klientsidan, vilket gör att Git har en fördel. För funktionen tags så stödjs den av Git medan
SVN inte har tillräckligt med funktionalitet för att få räknas till de som stödjer funktionen.
Det SVN har är något som försöker efterlikna tags men som inte når målen, vad som sker är
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Tabell C.2: Funktioner som jämförs

Features Git SVN
Atomic commits Yes Yes
File renames Partial Yes
Merge file renames Yes Partial
Symbolic links Yes Yes
Pre-/post-event hooks Yes Yes
Merge tracking Yes Yes
End of line conversions Yes Yes
Tags Yes Partial
International support Yes Yes
Unicode filename support Yes Yes
Support for large repositories Partial Yes

att en ögonblicksbild tas och läggs i en undermapp med namnet tags.7 Med partial som det
står för Git vid funktionen support for large repositories menas det att Git kan ha problem
och fungera långsamt om ett repository blir alldeles för stort, speciellt om det innehåller icke-
text-filer så som bilder8. Resultatet av det är att SVN har en fördel.

• Interactive commits: Interaktiva commits låter användaren välja vad som ska vara med
i nästa commit, alltså inte alla ändringar man har gjort kommer med.

• External references: Kunna förankra ett annat repo i sitt källträd

• Partial checkout/clone: Kunna klona en del av ett repo.

• Permission: Spårar vilka tillstånd olika filer har i versionshistoriken.

• Supported formats: Antingen stöd för att läsa/skriva eller bara läsa.

Tabell C.3: Tabell över avancerade funktioner.

Advanced features Git SVN
Interactive commits Yes Partial
External references Yes Yes
Partial checkout/clone Yes Yes
Permission Execution bit only Execution bit only
Supported formats git, cvs, svn, hg, any that has a fastexporter svn

Anledningen till att det står partial på SVN för interactive commits är för att den funktio-
nen inte kan användas med endast SVN. Där emot kan den kommas åt genom att använda
ett tredjepartsprogram, till exempel TortoiseSVN9. Det blir då en liten fördel till Git. Om man
tittar på sista raden i tabell C.3 som är supported formats, format som stödjs, ser man att Git
har desto fler. Det gör att det är större chans att man flyttar sitt projekt till Git, om det skulle
gå dåligt i något annat system.

C.5.3 Företagen flyttar

Christian Rodríguez-Bustos och Jairo Aponte skriver i ”How Distributed Version Control
Systems impact open source software projects” om varför olika företag har valt att byta från

7http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.branchmerge.tags.html
8https://github.com/peff/git/wiki/SoC-2012-Ideas
9https://tortoisesvn.net/
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centraliserade till distribuerade versionshanteringssystem [39]. Några av dessa anledningar
är:

• Deltagande användare måste vara del av kärnutvecklingsgruppen för att kunna ladda
upp kod till ett projekt. Om man byter till ett distribuerat versionshanteringssystem
kan man kan ha personer med ”mellanroller” som testar, sammanfogar, kodgranskar
och integrerar nya ändingar från utvecklare. Eftersom informationen om vem som gjort
vad sparas kan man se vad personer har gjort även att de inte är med i kärnutvecklings-
teamet.

• I ett distribuerat system kan en enskild individ jobba offline på sin egna branch utan att
behöva vara uppkopplad mot ett centralt repository.

• Det är enklare att ha kontroll med ett helt set med ändringar(distribuerat system) än
att behöva kolla igenom varje fils versionshistorik när information om vilka filer som
ändrades vid en viss commit behövs.

C.6 Diskussion

Precis som jag förväntade mig var det distribuerade versionshanteringssystemet bättre i de
flesta aspekter som jag undersökte. Då det centraliserade systemet utvecklades först är det
inte konstigt att ett system som utvecklats senare är effektivare. Det pekar bara att utveck-
lingen går framåt. Enligt de tabeller som jag presenterar under rubriken resultat skiljer sig
Git och SVN åt på några ställen. I fem av de fallen då de skiljer sig åt har Git fördel över SVN
medan SVN endast har fördel på ett ställe över Git. I ett fall tycker jag att funktionaliteten är
den samma trots att tabellen visar på att systemen är lite olika. Det lutar då åt att Git och det
distribuerade versionshanteringssystemet är bättre än SVN och det centraliserade versions-
hanteringssystemet. För att övertyga ännu mer finns fördelarna med distribuerade system
som tas upp i C.5.3 Företagen flyttar. Där står det att mellanroller i ett projekt kan ha tillgång
och rättighet till fler saker om ett distribuerat system används. Exempelvis kan det finnas
en eller flera personer som endast granskar och sammanfogar kod. Den eller de personerna
behöver i det distribuerade systemet inte vara kärnutvecklare, för att ha tillgång till, kunna
granska och slå samman innehållet i flera olika grenar.

I ett centraliserat system kan all historik förloras om hårdisken förstörs och inga säker-
hetskopior har tagits. I motsvarande fall för ett distribuerat system skulle vilken uppdaterad
användare som helst kunna ladda upp sitt repository eftersom det innehåller hela projektets
historik. Då jag har hittat flest fördelar med det distribuerade versionshanteringssystemet an-
ser jag att det är klart bättre än det centraliserade. Eftersom jag bara tittat på en programvara
inom varje kategori har jag förmodligen missat vissa programvaror i kategorin centraliserade
system som har funktionalitet som inte finns i vissa distribuerade system.

När det gäller det projekt som vi har genomfört tycker jag att Git har haft den funktiona-
litet som vi har sökt. Tillsammans med GitHub har vi fått ut funktionaliteten att kunna skapa
issues vilket har varit till stor nytta för att kunna se vad som behöver göras. Under tiden som
jag har genomfört studien med centraliserade och distribuerade versionshanteringssystem
har jag inte sett någon funktionalitet, som endast finns i ett centraliserat system och som vi i
projektet skulle behövt. Alla i gruppen har bidragit med något och det har varit smidigt att
kunna ha sitt egna lokala repository. Då vi i gruppen har skapat lokala grenar flera gånger
har det varit en viktig funktion. SVN har ingen motsvarande funktion för att kunna skapa
en lokal gren som inte automatiskt synkroniseras med det centrala repository projektet har,
vilket gör att Git är att föredra.

58



C.7. Slutsatser

C.7 Slutsatser

Ett distribuerat versionshanteringssystem är bättre än ett centraliserat i de flesta fallen. Med
ett distribuerat system kan fler personer vara med och bidra på olika sätt till utvecklingen
av mjukvara utan att behöva vara med i kärnutvecklingsteamet. Det finns fler fördelar med
de distribuerade systemen över de centraliserade. Ett distribuerat versionshanteringssystem
ger mer funktionalitet är vad det centraliserade skulle ha gjort. Med tanke på att vi i projektet
har varit nio personer som alla bidragit med något, har det varit smidigt när alla har haft sitt
egna lokala repository och vi har kunnat utveckla var sina filer för att sedan enkelt ladda upp
och sammafoga dem i master-grenen på servern när de varit klara. Då SVN inte kan hantera
lokala grenar visar det på att Git var ett bättre val än SVN.
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D Kundens påverkan på produkten
i ett agilt arbetssätt - Pierre
Hedkvist

D.1 Inledning

Kundkontakten har skett utifrån ett agilt arbetssätt, där produkten utvecklas över flera itera-
tioner efter nya insikter om hur produkten skall utformas. Mellan iterationerna har feedback
använts för att utforma produkten enligt kundens krav. Eftersom kunden inte visste utform-
ningen av den slutgiltiga produkten, erhölls feedback för att styra produktens utformning
under projektets gång.

D.1.1 Syfte

Syftet är att utvärdera kundens påverkan på en produkt under ett agilt arbetssätt samt utvär-
dera vår process att hantera feedback.

D.1.2 Frågeställning

1. Hur sker samarbete med kund i agil systemutveckling?

2. Hur utvecklades produkten genom nära kundkontakt praktiskt och hur skiljer sig detta
gentemot teorin inom agil systemutveckling?

3. Hur kan våran process att hantera feedback förbättras?

D.2 Bakgrund

Jag har varit analysansvarig i kandidatprojektet vilket gav mig chansen att kommunicera
med kunden. Vårt uppdrag har varit att ge kunden nytta och skapa en produkt som de kän-
ner sig nöjda med. Jag känner därför att det är viktigt att utvärdera vår metod att kommuni-
cera och jämföra den med teori utifrån ett agilt arbetssätt.
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D.3 Teori

I ett mjukvaruprojekt finns det många faktorer som är olika ifrån ett projekt till ett annat,
vilken plattform man använder, projektets storlek och vilka verktyg som används. Däremot
finns alltid en kund med i bilden. [40]

D.3.1 Agil systemutveckling

Traditionella planbaserade arbetssätt tillåter inte kunden att påverka produktens kravspeci-
fikation i ett senare stadium av projektet utan att det skall vara till besvär. På grund av detta
har andra alternativa arbetssätt vuxit fram. Agil systemutveckling är en motreaktion på tra-
ditionella metoder, vilket bygger på nära och kontinuerligt samarbete med kunden under
utvecklingen av programvara. [40]

Ur det agila manifestet värdesätts bland annat följande (det som är fetmarkerat värdesätts
mer)[41].

• "Kundsamarbete framför kontraktsförhandling"

• "Anpassning till förändring framför att följa en plan"

Dessa agile principer värdesätts bland annat[42].

• "Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans
av värdefull programvara."

• "Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar för-
ändring till kundens konkurrensfördel."

D.3.2 Kunskapsöverföring

I mjukvaruutveckling finns två stycken huvudsakliga kunskapsöverföringsprocesser. Först
måste kunden föra över information om vilka funktioner och egenskaper en produkt skall ha
till leverantören av produkten. För det andra måste leverantören förmedla realistiska förvänt-
ningar kring produktens utformning, samtidigt som utformningen uppfyller de krav som
ställs. Detta är grunden för att sätta vettiga förväntningar på samarbetet. [40]

Mjukvaruutveckling befinner sig i en mognande fas, risken för att ett IT-projekt skall miss-
lyckas är hög. Medelkostnaden för IT-projekt ligger 34 % procent över budgeten. [43] Studier
visar att endast 16 % till 9 % av IT-projekt avslutas i tid och inom given budget[44]. Anled-
ningen att många projekt misslyckas påstås vara dålig relation med kunden[40].

Kommunikation är en grundläggande del av ett mjukvaruprojekt som kommer påverka
kunskapsöverföringen mellan kunden och leverantör. Om för mycket kommunikation tilläm-
pas finns risken att utvecklarnas prestation försämras. Vid för lite kommunikation finns ris-
ken att fel mjukvaruprodukt utvecklas. [40]

D.3.3 Definierad process

En definierad process är en sådan som fullföljs från början till slut med samma resultat varje
gång. När bilar skapas så är det ingenjörerna som designar monteringsprocessen, vilka ma-
skiner och robotar som krävs, vilka arbetare gör vad. Detta är en väldefinierad process som
leder till en kvalitativ bil om och om igen om det följs på korrekt sätt. Mjukvaruutveckling
är inte en definierad process eftersom chansen att fördefinierade steg leder till ett önskat re-
sultat är låg. Kraven ändras, tekniken förändras och människor inom projektet läggs till eller
försvinner. Det krävs att ett modernt mjukvaruteam har möjligheten att förändra en kravbild
utifrån nya insikter. [45]
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Figur D.1: Förändringskostnad

D.3.4 Förändring av kravspecifikation

Det är svårt att i början av ett projekt ge alla kravspecifikationer till utvecklarna av ett mjuk-
varuprojekt, eftersom det är många områden som måste adresseras såsom skalbarhet, opera-
tivsystem, användargränssnitt med flera. Kunden har bättre förståelse över vad de vill ha när
de först får se och känna på fungerande mjukvara. Den agila systemutvecklingen möjliggör
kostnadseffektiv förändring i kravbilden av ett projekt även sent i utvecklingen enligt figur
D.1, det var inte möjligt i de traditionella arbetssätten som vattenfallsmodellen. I vattenfalls-
modellen samlas alla krav i början av ett projekt, sedan går projektet vidare till nästa fas.
Detta tillvägagångsätt säger att ett system kan utvecklas ett steg i taget utan att gå tillbaka till
kravspecifikation och införa förändringar. [46]

Kent Beck, en av huvudpersonerna bakom agil systemutveckling, utmanade den traditio-
nella förändringskostnadskurvan som skapades av Barry Boehm[47]. Beck påstår att föränd-
ring sent i ett projekt kan vara billig samtidigt som produkten behåller sin kvalité[48]. Tack
vare de agila metoderna som uppmanar till testning och Continuous Integration kan denna
“platta“ kurva erhållas enligt författaren Martin Fowler [49].

D.3.5 Studie av övergång till agil systemuveckling

I en studie av mjukvaruföretaget CompNN beskrivs hur utvecklare påverkas av ett agilt ar-
betssätt, efter att företaget gått över ifrån ett traditionellt arbetssätt som vattenfallsmodellen
till agil systemutvecklng. CompNN kände att de behövde förbättra sin förmåga att reagera
på en förändrad kravbild hos produkten. Nära dialog med kunden på personlig nivå fick
utvecklare att känna ett större personligt ansvar för kunden. Det faktum att någon hade ett
direkt intresse av ens arbete förbättrade motivationen hos utvecklare. [40]

D.4 Metod

Jämförelsen görs genom att granska hur det agila arbetssättet utförts med kund. Genom att
närvara vid kundmöten och granska de mötesprotokoll från kundmötena så kan kundens
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påverkan granskas. Teorin bakom agil systemutveckling är i mesta dels hämtat ifrån nätet,
men även ifrån publicerade artiklar samt böcker inom området.

D.4.1 Kontakt med kunden

Kunden har haft en betydande påverkan på produktens utformning genom nära kontakt
med oss på möten och via e-post. Vid slutet av varje iteration samt mellan iterationerna har
den dåvarande versionen av produkten visats upp för att få återkoppling. Kunden har haft
många idéer om hur spelet skall fungera, hur interaktionen skall vara med SYV-huset, vilka
uppdrag som skall vara med och hur gränssnittet skall vara utformat.

D.5 Resultat

Nedan ges resultat ifrån vad som uppnåddes tillsammans med kunden i projektets iteratio-
ner.

D.5.1 Iteration 1

Eftersom kunden inte visste hur produkten skulle se ut kom vi med olika förslag till första
mötet, detta ledde till skapandet av ett RPG-spel (rollspel), vars innehåll består av quiz med
utgångspunkt ifrån olika yrken. Under första mötet bestämdes det att produkten skall bestå
av en webbsida istället för en mobilapplikation då detta inte begränsar spelet till en specifik
plattform.

Prototyper skapades i form av bilder med quiz och exempel på världens utseende. Under
andra mötet uttryckte kunden vikten av att SYV-interaktionen skall ha en stor plats i spelet.
Användaren skall få mer kännedom om sig själv och de yrkesalternativ som finns.

Under det tredje mötet i iteration 1 bestämdes mer detaljer kring hur spelaren skall lära
sig om olika yrken, här framfördes ytterligare förslag på hur det kan se ut, kunden gilla-
de vår idé och yrkesuppdragen har nu kött på benen. Vi framförde att en implementation
av ljud kan vara problematiskt på mobila enheter, här sattes alltså rimliga förväntningar på
ljud i spelet. Många idéer om spelets innehåll diskuterades, men samtidigt framfördes att på
grund av tidsbrist så fanns det stor chans att vissa idéer inte implementeras, kunden förstod
resonemanget, återigen satte vi rimliga förväntningar på produktens innehåll.

D.5.2 Iteration 2

Idéen om att spelets karta skall vara baserat på Linköpings stad introducerades av kunden.
Efter det skapades en karta baserat på staden, med olika byggnader och yrken som är typiska
för Linköping.

Kunden uttryckte sig om att göra spelet lite roligare, man skall “skratta“ när något händer
i världen. Efter detta har gruppen implementerat en mer interaktiv värld i form av körande
bilar, löpare, och uppdrag som går ut på att hjälpa en tjuv. Vi erhöll återkoppling till stads-
husets utseende i spelet, det var viktigt att huset består av gul färg eftersom stadshuset i
Linköping är känt för den färgen.

Vi bestämde att yrkesdialogernas innehåll skulle delas upp i flera delar, dels till en presen-
tationstext ifrån en karaktär och sedan information relaterat till quizet. Feedback gavs också
till anslagstavlorna i spelet, dessa skall också bestå utav en karaktär kopplad till sig. Kunden
uttryckte att knapparna skall vara tydligare, och vi kom överens om att knapparna skall vara
större och innehålla en ikon.

D.5.3 Iteration 3

Under iteration 3 fick gruppen återkoppling på att det skall bli tydligare vad som finns i
en viss byggnad. Befinner sig spelaren utanför ett hus med en lokförare inuti skall det vara
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tydligt att det är en tågstation. Kunden skrev innehållet i SYV-huset precis som kunden själv
vill, och kom med förslag på innehåll i de övriga yrkesuppdragen.

D.6 Diskussion

Möjligtvis kunde mer arbete med prototyp av spelet gjorts för att underlätta implementatio-
nen av gränssnittet. Genom att erhålla feedback ifrån prototyp finns möjligheten att mindre
tid hade lagts ner på att förändra existerande kod för att tillfredsställa kunden. Prototyp sak-
nade tydligt färgschema samt knappikoner var inte framtagna. I slutändan justerades pro-
dukten för att uppfylla kundens krav på gränssnittet. Men de prototyper vi använde oss av
har format vår slutgiltiga produkt i hög grad, utan dem hade implementationen av gränssnitt
säkerligen tagit upp mer tid.

Under kundmöten var vi alltid två personer ifrån gruppen, och endast 3 olika personer
har haft kontakt med kunden igenom projektets gång. Om fler personer deltog kanske ett
större inviduellt ansvar skapats hos projektets deltagare.

D.7 Slutsatser

1. Hur sker samarbete med kund i agil systemutveckling?
Samarbete med kund i agil systemutveckling sker genom att erhålla kontinuerlig feed-
back ifrån kund. På detta sätt skapas en produkt som kunden i slutändan är nöjd med.
Genom att använda de metoder och principer som agil systemutveckling står bakom
möjliggörs detta.

2. Hur utvecklades produkten genom nära kundkontakt praktiskt och hur skiljer sig
detta gentemot teorin inom agil systemutveckling?
Agil systemutveckling möjliggör förändringar sent i utveckling, vilket inte behövts i
detta projekt, utan vi erhöll feedback i mindre delar fortlöpande genom projektet. Kun-
den har i hög grad påverkat produktens utformning likväl stora som små delar, dels
grunden i produkten, dvs ett RPG-spel, men även i mindre detaljer så som användar-
gränssnitt.

3. Hur kan våran process att hantera feedback förbättras?
Med mer genomarbetade prototyp så skulle arbetet möjligtvis underlättas senare i pro-
jektet, mindre tid skulle läggas på att förändra spelet vid projektets sista iteration.
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E Hur upprättshålls kvalitén på kod
under projektets gång? - Jacob
Johansson

E.1 Inledning

När ett projekt är i planeringsfasen och alla strukturer ska bestämmas brukar inställningen
vara att all kod ska vara modulär, lätt att följa och helt buggfri. Under projektets gång kan
man tydligt se hur kvalitén på koden blir sämre då oförutsedda funktioner och attribut måste
implementeras på en tight deadline. Koden riskerar då att bli nästintill omöjlig att följa och
varje funktion gör alldeles för många operationer för att det ska gå att sammanfatta i en
kommentar.

E.1.1 Syfte

Syftet var att utreda vilka verktyg som kan användas för att motverka att hela projektet till sist
blir näst in till omöjligt för nya programmerare att sätta sig in i. Grafen E.1 som är tagen från
boken Clean Code [50] skriven av Robert C.Martin beskrivs hur produktiviteten i ett projekt
minskar med tiden. Enligt Robert C.Martin beror detta på att programmerarna till slut börjar
bryta mot kodstandarden och lägger till flera funktioner bara för att öka produktiviteten lite
till.

E.1.2 Frågeställning

Frågor som utredningen ska besvara är

1. Hur hjälper kodgranskning till att behålla kvaliteten på koden

2. Vilka nackdelar finns det att implementera kodgranskning i ett projekt som Syvsta?

E.2 Bakgrund

Jag har varit kvalitetssamordnare för projektet Syvsta och har haft ansvaret att se till kvali-
teten på koden så att den följer en bra standard. Under projektet har jag haft möjlighet att
analysera koden från början till slut och sett hur den har utvecklats.
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Figur E.1: Produktivitet i ett projekt över tid [50]

E.3 Teori

I projektet användes Github och dess grafiska funktion för kodgranskning.

E.3.1 Github

GitHub1 är en molntjänst för arbete med mjukvaruprojekt. GitHub erbjuder stöd vid arbete
med versionshanteringssytemet Git i form av grafiska representationer av förgreningar och
de senaste förändringarna. Funktionen Issues på GitHub används för att dela upp projekt i
mindre delar. Dessa delar kan delas ut som arbetsuppgifter till gruppmedlemmarna. Vid ett
agilt arbetssätt kan de issues som skapats med fördel användas som backlog

E.3.2 Pull-request och kodgranskning

En pull-reqeuest tillåter användaren att lägga upp sin kod som ska sammanfogas med hu-
vudgrenen på github för att bli granskad. Vid varje kodgranskning måste minst två projekt-
medlemmar inte har varit med och skrivit koden vara med och kodgranska för att den ska
godkännas. Detta är för att man lätt missar fel i sin egna kod så som variabelnamn som känns
självklara för tillfället eller konstiga algoritmer som kan skrivas om eller delas upp i moduler.

E.4 Metod

För att kunna besvara på hur kodgranskning har påverkat projektet och koden har jag valt
följande två sätt. Läsa igenom alla konversationer som skett i kodgranskningarna och skicka
ut ett formulär med frågor om hur kodgransking har påverkat på individuell nivå.

E.4.1 Kodgransking

I vårat GitHubförvar ligger alla kodgranskingar som har skett i kronologisk ordning. Genom
att läsa alla kommentarer och jämnföra hur granskingen utvecklas kan jag få en bra uppfatt-
ning om hur bra verktyget används över tid.

E.4.2 Enkätundersökning

För att kunna besvara frågorna skapade jag ett google-form där projektgruppen fick svara på
frågor om hur dom tyckte att kvaliteten på projektet har varit. Svarsalternativen behandrar
frågor om hur utvecklaren har blivit påverkad av att all kod ska granskas.

1https://github.com/
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Figur E.2: Kodgranskning

E.5 Resultat

Här sammanställs resultatet från kodgranskningen och enkätundersökningen. Fem grupp-
medlemmar svarade på formuläret.

Tabell E.1: Resultat ifrån google-form Fråga 1 - 5

E Påstående M
1 Hur bra tycker du att pull request har fungerat i projektet? 3
2 Hur konstruktiv tycker du att feedbacken på code reviewen har varit? 4
3 Har du känt dig avskräckt från att pusha kod för att den kommer att gå igenom en code review? 1
4 Projektgruppen bedriver noggrann omstrukturering av kod 3.2
5 På en skala 1 till 5 hur tycker du att pull request har varit en flaskhals i projektets utveckling? 3.3

Tabell E.2: Resultat ifrån google form Fråga 6

E Påstående M
1 Ja, jag har läst igenom flera gånger och analyserat för att hitta förbättringar? 40%
2 Ja, jag har skummat igenom en gång till innan för att hitta slarvfel 20%
3 nej, jag har inte tänk något extra på det 40%
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Figur E.3: Kodgranskning tidigt i projektet

Figur E.4: Kodgranskning halvägs i projektet

E.5.1 Sammanställning av fråga 7-9 enkäten

Hur har du hanterat flaskhalsen som uppstått?

När en kodgranskning tar för lång tid att bearbetas väljer gruppmedlemm att påbörja ett
nytt issue genom att förgrena vidare ifrån den nuvarande grenen för att sedan sammanfoga
tillbaka till en ännu större gren.

Hade en lägre nivå av kontroll varit fördelaktigt för projektets utveckling?

Gruppen är enad om att det hade inte varit värt att offra kvaliteten för att öka produktiviteten,
iallafall till en början. Efter ett tag hade gruppen lärt sig hur koden skulle skrivas och kravet
på att koden ska granskas av minst två andra personer ur gruppen som inte varit med och
skrivit koden blev överflödigt och hade kunnat minskas till en person.

Hur bra kvalitet tycker du att det har blivit till slut på koden

Gruppen är nöjd med hur koden är strukturerad. Det är lätt att finna strukturen och samban-
den mellan funktionerna och variabelnamnen är konsekventa. Vissa funktioner bör dock ha
flyttats ut till andra filer.

E.5.2 Kodgranskingen

I iteration 1 satte vi upp ett gitrepository på github för att i så tidigt stadium som möjligt
tillåta gruppen att göra kodgranskningar. Ett exempel visas i figur E.2 där två utvecklare från
gruppen diskuterar vilken standard koden ska vara skriven i innan den ska sammanfogas in
till master. Detta är otroligt viktigt att hålla konkret genom hela projektet för att utvecklarna
inte ska behöva söka på hur funktionen är stavad. Exempel på hur olika samma funktion kan
stavas är tiled_layers eller tiledLayers, i figur E.2 bestämde vi oss för att använda “camel-
back”, dvs tiledLayers där man använder versaler för att skilja orden.

Jag har också valt att tagit med tre exempel från projektet som visar hur antalet kommen-
tarer per kodgransking minskar kraftigt med tiden.
Figur E.3 kommer från dom första kodgranskingarna vi gjorde i projektet. Vid den här tid-
punkten hade vi inte bestämt en kodstandard och alla var inte överens om hur strukturen
skulle se ut.
Figur E.4 är tagen halvägs genom projektet. Här har antalet kommentarer redan halverats
jämnfört med E.3. Nu har alla kodstandarder bestämts och dom stora strukturerna på objek-
ten i koden är nästan färdiga.
Figur E.5 är tagen från slutet av projeket. Så här dags i projektet är den mesta ut av kodstan-
darden inlärd hos programmeraren och antalet kommentarer har minskat till bara några få.
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Figur E.5: Kodgranskning sent i projektet

E.6 Diskussion

Generellt sett har kodgranskning varit mycket lyckat för projektet för att hålla en bra kvali-
tet på koden. Ibland verkar det har varit problem ifall en kodgranskning inte bearbetas till-
räckligt snabbt. Helst ska en kodgranskning vara klar redan dagen efter, men ibland tar det
onödigt lång tid på grund av att folk inte är tillgängliga. Ett sätt att förbättra det hade kanske
varit att dela ut vilka som ska kodgranska istället för att lägga upp förfrågan på Github och
vänta på att någon ska ta sig tiden att gå igenom koden. I detta projektet löstes flaskhalsen
med att programmeraren förgrenade vidare ifrån sin nuvarande gren för att lösa andra issues,
men det är inte någon hållbar lösning efter som att det bara skapar en ännu större gren som
måste gå igenom ännu en kodgranskning. Om man kollar på en tidig kongransking i figur
E.3 vilket har 41 kommentarer och jämnför det med en kodgranskning i slutet (se figur E.5)
som enbart har 4 kommentarer kan man se en ganska dramatisk minsking av granskingar
med tiden. Det har känts som en natrulig utveckling att ha mindre kodgranskningar senare i
projektet efter som programmerarna har blivit mycket bättre införstådda i hur koden ska se
ut. I slutet lyckades vi få ner tiden mellan en pull-reqeuest och kodgranskning till en dag. Att
tillåta att alla kan se alla kodgranskingar som ska göras och har gjorts gör det också lättare för
användare att följa diskusionen om varför vissa designbeslut valdes och vilka som används.
I figur E.2 där diskuterar utvecklarna om hur alla funktionnamn ska vara skrivna bidrar till
att alla kan vara med och påverka, samt få reda på hur koden ska se ut.

E.7 Slutsatser

Kodgranskning är vitalt för att ett större projekt ska kunna lyckas med någon form av kvalitet
på koden. Kodgransking bidrar även till att utvecklarna lätt kan förstå hur kodstandarden ska
se ut och varför vilket leder till ännu bättre kvalitet på koden[1].
Det finns stor risk att själva kodgranskningsprocessen bara skapar en flaskhals i projektet. För
att motverka det kan kraven på kodgranskning minska med tiden efter som att utvecklarna
blir mer och mer erfarna med koden och hur den ska skrivas[2].
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F Continuous integration som ett
verktyg och attityd vid agil
utveckling och dess användning i
projekt Syvsta - Linus Kortesalmi

F.1 Inledning

Continuous Integration (CI) är en praxis inom mjukvaruutveckling som innebär att kod testas
vid integrering med en befintlig kodbas. Idag finns det många verktyg och tjänster på mark-
naden för att implementera CI i ett projekt [51]. Utredningen ämnar att undersöka hur CI
används idag, var det härstammar ifrån, vilka fördelar CI ger och slutligen hur det användes
i projekt Syvsta.

F.1.1 Syfte

Syftet var att utreda Continuous Integration som ett verktyg och attityd vid agil utveckling
och undersöka vilka praktiska tillämpningar som existerar på marknaden. Detta för att få en
djupare förståelse och erfarenhet kring CI. Erfarenheterna skulle sedan appliceras på produk-
ten under projektets gång.

F.1.2 Frågeställning

Frågor som utredningen ämnar att besvara är:

1. Hur används Continuous Integration generellt inom agil utveckling?

2. Hur användes Continuous Integration i projektet?

3. Vilka fördelar har Continuous Integration och vad händer om man inte använder det?

F.2 Bakgrund

I början av projekt Syvsta diskuterade vi agila metoder att använda under utvecklingen. Vi
hämtade inspiration från bland annat Scrum och eXtreme Programming (XP). En regel från
XP vi valde var CI. För mer information om Scrum och XP, se kapitel H.3. Ingen i teamet hade
tidigare erfarenheter av att använda Continuous Integration.
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F.3 Teori

Utredningen berör olika områden kring Continuous Integration, men berör också testköraren
Karma och testramverken Mocha med Chai, och Jasmine.

F.3.1 Continuous Integration

Grady Booch beskrev en primitiv version av Continuous Integration i sin utvecklingsmetod
publicerad 1991 [52]. CI skulle där användas i slutet av varje iteration och skulle represente-
ras i form av en intern utgåva av produkten. Syftet var att skapa ett naturligt slut för speci-
fika nyckelfunktioner i systemet som utvecklats under iterationen. Tanken bakom en mindre
frekvent integrering var även att publikationen av utgåvor var en kostsam process. Antalet
utgåvor under ett projekts livscykel bestämdes av kraven på kvalitet, omfattning, och tid.
Behövde inte utgåvan vara av högsta kvalitet kunde exempelvis fler utgåvor utföras under
projektets gång. Då utgåvor kan vara interna eller externa kan kraven vara olika mellan ty-
perna; i praktiken resulterar det oftast i att det sker fler interna utgåvor än externa.

1999 skrev Martin Fowler om sina erfarenheter med Continuous Integration, som är väl-
digt lik den som används i praktiken idag av många företag. Det skulle ske flera integrationer
om dagen med automatiska verktyg och självtestande kod [53]. Fokuset låg på att identifiera
problem snabbt. Problemen kunde vara testfall som inte accepterades eller kompileringspro-
blem på grund av en misslyckad integration. I praktiken är det vanligt med tjänster som
tillhandahåller lösningar för användandet av CI i ett projekt. Den version av CI som beskrevs
av Fowler var inspirerad av en av reglerna till den agila processen XP.

Continuous Integration innefattas alltså av följande praxis [14]:

• Endast ha ett repository, se kapitel C.3.1, för projektet

• Automatiserade builds

• Varje build är självtestande

• Varje push ska vara en build på en integrationsmaskin

• Varje build ska ske snabbt. Tumregeln är mindre än tio minuter [53].

• Tester utförs i en klon av produktionsmiljön

• Det ska vara enkelt för samtliga att få senaste versionen

• Alla ska se vad som händer under utvecklingen

• Automatisk installation

F.3.2 Continuous Integration som ett verktyg i agila processer

XP är en agil utvecklingsprocess som karakteriseras av sina regler. Exempel på regler är par-
programmering, enhetstestning, och Continuous Integration. Målet bakom CI är att bland
annat undvika problemet med att det sker utveckling på föråldrad kod [12]. Om uppdaterad
kod alltid finns tillgänglig så minskar risken med att det sker en avvikelse i utvecklingsträdet:
att utvecklare skriver kod som senare i projektet ger integrationsproblem.

F.3.3 Continuous Integration som en attityd

Det är enkelt att endast se Continuous Integration som ett verktyg. James Shore beskriver
istället CI som en attityd teamet har inom ett projekt. Enligt Shore är det egentligen en ge-
mensam överenskommelse teamet har om att använda de moment som karakteriserar CI [54].
Det som tjänsterna uppfyller är endast ett av dessa moment, där det automatiska utförandet
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av momentet kan bli ett problem. Problemet är att integration kan ta lång tid för en automa-
tiserad process som behöver genomföra en fullständig testning. Teammedlemmar kan under
denna tid bygga vidare på potentiellt felaktig kod.

F. A. Abdul och M. C. S. Fhang beskriver CI som både en attityd och ett verktyg i sin
artikel publicerad 2012 och menar på att CI inte kan fungera utan båda aspekterna [55].

Mathias Meyer skriver i sin artikel publicerad 2014 [56] om hur teammedlemmarna måste
avstå från att arbeta i sin lokala del av koden allt för länge. Det är själva kärnan i CI att
integrering ska ske så ofta som möjligt, vilket är en sak som inte CI-verktyg påtvingar utan
själva attityden i sig.

F.3.4 GitHub och CI

De tjänster som existerar idag lämpar sig väl åt den CI som används idag; många integra-
tioner som ska ske flera gånger dagligen. GitHub 1 användes som versionshanteringsplatt-
form för projektet, där många plattformar för CI är så kallade free and open-source software
(FOSS), vilket betyder att de är gratis för projekt som är öppen källkod [51]. Tre plattformar
var relevanta under projektets gång: Travis CI 2, Magnum CI 3 och Jenkins 4.

Travis CI

Travis CI är en av de tjänster vi använt oss av under projektets gång. Travis CI har integration
med GitHub, där resultat från tester och integration av kod direkt visas i GitHub, se figur
F.1. Travis CI har även stöd för Slack integrering, vilket innebär att resultat från testning
kan meddelas till hela gruppen kontinuerligt under projektets gång, se figur F.2 Travis CI är
FOSS för projekt som är OSS men proprietärt för projekt som inte är OSS. Tjänsten var således
begränsad till 100 builds i början av projektet, där en build är en integrering av kod eller en
körning av testfall. Begränsningen berodde på att projektet var sluten, privat källkod och inte
open-source software (OSS).

Figur F.1: Travis CI status visuellt representerat på GitHub

Figur F.2: Travis CI status visuellt representerat i Slack

1https://github.com
2https://travis-ci.com
3https://magnum-ci.com
4https://jenkins.io
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Magnum CI

Magnum CI är en tjänst som under projektets gång var i sin beta-fas. Magnum CI har likväl
Travis CI integration med GitHub och Slack. Det saknas dock funktionalitet hos Magnum
CI för visuell indikation av teststatus direkt i GitHub, sådan funktionalitet som redan existe-
rar i Travis CI. Innebörden är att medlemmar måste vända sig till Slack eller hemsidan för
projektet hos Magnum CI för att se projektets status.

Jenkins

Jenkins är ett verktyg för Continuous Integration som behöver installeras och konfigureras på
en egen server. Jenkins stöder moduler och tillägg för bland annat källkodshantering, olika
plattformar och distribuerade system [57].

F.3.5 Testkörare och testramverk

En testkörare kör tester skrivna i ett testramverk. Testerna anropar funktioner och anses vara
accepterade ifall ett oväntat fel inte inträffade. Denna typ av test brukar benämnas som as-
sertion-test. Assertion innebär att testfallen är påståenden som måste gälla under exekvering
av koden. Påståenden är logiska operationer inkapslade, ett exempel är att kolla om något är
sant vid en viss tidpunkt.

Karma

Projektet använde Karma 5 som testkörare. Karma är agnostiskt, vilket innebär att valet av
testramverk är fritt. Karma kör testerna med riktiga webbläsare och är byggt för att konfi-
gurationen ska vara enkel. Vid behov kan man felsöka kod direkt i webbläsaren som Karma
använder.

Mocha med Chai

Chai 6 är ett assertion-bibliotek som kan kombineras med valfritt testramverk för JavaScript.
Testfallen kan vara skrivna i BDD-stil, med nyckelorden should och expect, eller i klassisk stil
med assert. Kodblock F.1 illustrerar ett exempel med tre testfall som är skrivna med nyckelor-
det expect.

1 var expect = chai.expect;
2 expect(name).to.be.a(’string’);
3 expect(year).to.equal(2016);
4 expect(days).to.have.length(24);

Kodblock F.1: Chai-exempel med expect

Mocha 7 kan användas med valfritt bibliotek som stöder detektering av fel, det vill säga
valfritt assertion-bibliotek. Moduler kan även integreras med Mocha för att bland annat:

• Se hur många rader kod som testats

• Testa headless, det vill säga utan några grafiska element

Kodblock F.2 illustrerar ett vanligt testfall där man integrerar Mocha med Chai. I testfallet
används assert från Chai för att säkerställa att metoden indexOf() returnerar -1 om inte det
angivna värdet existerar i listan.

5https://karma-runner.github.io
6http://chaijs.com
7http://mochajs.org
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1 var assert = require(’chai’).assert;
2 describe(’Array’, function() {
3 describe(’#indexOf()’, function () {
4 it(’should return -1 when the value is not present’, function () {
5 assert.equal(-1, [1,2,3].indexOf(5));
6 assert.equal(-1, [1,2,3].indexOf(0));
7 });
8 });
9 });

Kodblock F.2: Test i Mocha med assert från Chai

Jasmine

Jasmine 8 har ett inbyggt assertion-bibliotek, detta innebär att testfall kan börja skrivas mar-
ginellt snabbare då tid inte behöver läggas på att integrera Mocha med exempelvis Chai. Jas-
mine-kod är nästintill identisk med Mocha-kod, se kodblock F.3. I Jasmine används endast
nyckelordet expect, som är likvärdigt med expect, should, och assert i Chai. Jasmine skriver
liksom Chai testfall i BDD-stil.
1 describe("A suite", function() {
2 it("contains spec with an expectation", function() {
3 expect(true).toBe(true);
4 });
5 });

Kodblock F.3: Enkelt testfall i Jasmine

F.4 Metod

Utredningen gjordes parallellt med utveckling av projekt Syvsta. Projektet är uppdelat i fem
faser: förstudie, iteration 1, 2 och 3, samt slutredovisning. Efter iteration 3 skulle en intern
utvärdering genomföras av teamet för att se vad deras tankar var om den CI som användes.
Slutredovisningen är inte en del av utredningen, då utredningen skulle vara slutförd i slutet
av iteration 3.

F.4.1 Förstudie

Under förstudien bestämdes programspråk och underliggande strukturer för projektet.
Strukturerna var exempelvis versionshanteringsplattform, arkitektur, vad som skulle testas i
projektet, och de agila processer som skulle tillämpas under projektets gång. Det var under
förstudien som gruppen enades om att använda CI som verktyg.

F.4.2 Iteration 1

I iteration 1 slutfördes testplanen för projektet och det bestämdes att både back-end och
front-end skulle testas, det vill säga Go- och JavaScript-kod. Det planerades att det inbyggda
testramverket i Go skulle användas för back-end delen. Front-end delen, även kallat client-
side, hade fler val av testramverk och testkörare än back-end delen. En undersökning på-
börjades därför om lämpligt testramverk och testkörare för client-side. De testramverk som
undersöktes var Mocha med Chai, och Jasmine. Karma undersöktes som val för testkörare.

8http://jasmine.github.io
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Figur F.3: Fördelar med Continuous Integration [15]

F.4.3 Iteration 2

Vid starten av iteration 2 beslutades det officiellt att testramverket Jasmine samt testköra-
ren Karma skulle användas. Till detta stod valet mellan CI-tjänsterna Magnum CI och Travis
CI. Två undersökningar startades parallellt och slutligen valdes Travis CI som tjänst. Un-
dersökningarna gick ut på att se vilken tjänst som smidigast kunde integreras med befintlig
testkörare och testramverk, samt med GitHub och Slack.

F.4.4 Iteration 3

Under iteration 3 var miljön för Continuous Integration färdigställd och fokus låg på ut-
vecklingen av produkten. En intern utvärdering av CI planerades och genomfördes. Utvär-
deringen besvarades anonymt och fokuset var att se ifall den kritik som riktats mot CI från
industrin, se kapitel F.6.1, även var applicerbar i projektet.

F.5 Resultat

Continuous Integration härstammar från en regel inom den agila utvecklingsprocessen XP
och återfinns även i Scrum. CI är inte bara ett verktyg utan även en metodik och attityd. CI
kan hjälpa ett projekt att snabbt identifiera defekter hos kod vid integrering och få kod att
fungera på en gemensam konfigurerbar plattform, istället för att varje utvecklare endast tes-
tar på sin individuella maskin. Teamet kan även få ökad produktivitet, men allt kräver att
verktygen är korrekta och att attityden accepteras av varje teammedlem [55]. Används CI
korrekt minskar alltså utvecklingsriskerna [15]. Figur F.3 visualiserar fördelarna med Conti-
nuous Integration.

F.5.1 Continuous Integration i projektet

Bogdan Vasilescu med flera skriver i en artikel publicerad 2014 [58] om hur CI har varit fram-
gångsrikt i projekt som saknar naturlig struktur, som exempelvis OSS projekt. De beskriver
där bland annat skillnaden mellan direkta och indirekta källor vid modifiering av kod. En
direkt källa är en grupp med utvecklare som har direkt skrivtillgång till koden; en indirekt
källa är enskilda utvecklare som klonar koden, gör ändringar och sedan ber om att få sam-
manfoga ändringarna med den ursprungliga koden. Artikeln kommer fram till att direkta
källor levererar kod som förstör den nuvarande build:en oftare än indirekta källor gör.
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Figur F.4: Historik från Travis CI över build-status för produkten

Hur väl fungerade det för vårt projekt, där bidragen kom från en källa som Vasilescu med
flera [58] kategoriserar som direkt? Teamet må ha varit en direkt källa under projektets gång,
men arbetssättet liknande det sättet som indirekta källor vanligtvis jobbar med. Var det någon
skillnad på resultatet när teamet arbetade som en direkt alternativt indirekt källa? Data från
Travis CI insamlad efter projektets slut, se kapitel F.5.2, visar att 13 stycken (72 %) av antalet
builds som misslyckades var från direkta modifieringar.

Hur gick det under projektets gång att följa CI som attityd? Som Meyer skriver [56] så är
själva kärnan att man integrerar ofta mot en och samma bas, något teamet hade lite problem
med under projektets gång. Under början av iteration 2 var det vanligt att delar av koden av-
vek från huvudbasen och sedan utvecklades isolerat i flera veckor innan de sammanfogades
igen, något som bröt mot principerna för CI. I mitten av iteration 2 sammanfogades en stor
avvikelse med huvudbasen och efter det följde teamet bättre de principer CI förespråkar. Un-
der iteration 3 skapades flertalet avvikelser från huvudbasen för isolerad implementation av
funktionalitet. Grenarna integrerades eventuellt ihop en efter en, dock inte mot huvudbasen
utan mot en enda separat gren. Den dröjde till slutet av iteration 3 innan den separata grenen
integrerades med huvudbasen. Den separata grenen hade avvikit från huvudbasen i 3 dagar
vid det tillfället, vilket är en klar förbättring från tidigare avvikelser under iteration 2.

F.5.2 Data från Travis CI

Travis CI arkiverar och dokumenterar samtliga builds som genomförts under produktens
utveckling. Data över build-statusen visualiseras i figur F.4. 18 stycken (11 %) av samtliga
builds misslyckades och 151 stycken (89 %) accepterades. Den genomsnittliga build-tiden var
54 sekunder, vilket uppfyller kravet på att varje build ska ske snabbt. Av de 18 builds som
misslyckades kom 5 från indirekta källor, vilket är runt 28 %. Misslyckade builds åtgärdades
alltid inom några minuter.

F.5.3 Intern utvärdering av Continuous Integration

En intern utvärdering besvarades av de sju teammedlemmar som varit med i kodningen av
produkten. Fyra stycken var nöjda, två stycken var mycket nöjda och en var likgiltig över
valet av testramverk och testkörare. Endast en var rädd för att orsaka en misslyckad build.
Samtliga medlemmar såg fördelar med användandet av Continuous Integration i projektet.
De var överlag nöjda med tjänsten som användes och kunde tänka sig att använda CI i fram-
tida projekt. En reflektion om att vi borde följt CI hårdare lyftes fram under utvärderingen.
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F.6 Diskussion

Tanken med att studera CI samtidigt som det användes i projektet var att:

• Få en djupare förståelse för potentialen hos denna praxis

• Kunna applicera lärdomar från teorin direkt

• Lättare kunna förstå teorin genom praktik

• Få erfarenheter ifrån praktiken för att kunna kritiskt analysera teoretiska källor

Hur påverkade avvikelserna under iteration 2 beskrivna i kapitel F.5.1 utvecklingen? Av-
vikelserna ledde till att effektiviteten i teamet minskade, då det som låg på huvudbasen var
förlegat. Det kändes riskabelt att avvika ytterligare från en avvikelse som inte var fullständigt
implementerad, då det fanns en risk att detaljer skulle ändras allt eftersom koden utveckla-
des. Den långa avvikelsen berodde på bristande kunskaper vid kodgranskning och att allt
för mycket funktionalitet implementerades på samma avvikelse. De bristande kunskaperna
gjorde så att det drog ut på tiden innan integrationen skedde. Det dröjde även länge innan
CI blev en del av utvecklingsprocessen, vilket gjorde att det tog lite längre tid att konfigurera
miljön än om CI varit med från början. Detta problem kunde ha lösts genom att hårdare följa
CI, vilket också lyftes fram under den interna utvärderingen.

F.6.1 Kritik mot Continuous Integration

Yegor Bugayenko riktar kritik mot Continuous Integration på sin blogg [59] och i sin arti-
kel [60] som publicerades online. Yegor hänvisar till sina praktiska erfarenheter inom om-
rådet och menar att CI har en fundamental brist: att kod måste publiceras till huvudbasen
innan varningsflaggan om misslyckade testfall hissas. Det är praxis att en trasig build ska
åtgärdas så fort det uppmärksammas av CI-tjänsten, men Yegor menar att det sällan blir så
i verkligheten. En lösning till problemet enligt Yegor skulle vara att skärpa disciplinen hos
utvecklarna och introducera någon slags bestraffning för att ha sönder en build. Denna typ
av lösning uppmuntrar vad Yegor benämner fear-driven development. Projekt styrs med rädsla,
vilket kan få individer att hålla kod för sig själva för att undvika bestraffning vid misstag.

Data från vår användning av Travis CI visar att misslyckade builds åtgärdades fort under
projektets gång och den interna utvärderingen av Continuous Integration i projektet visar att
endast en av teammedlemmarna var lite oroad över att ha sönder en build. Yegors kritik var
således inte applicerbara på projektet vi utförde. Anledningen kan vara att projektets storlek
var mindre än de erfarenheter Yegor tidigare haft, även om Yegor inte specificerar storleken
på sina tidigare projekt. Ett projekt med fler medlemmar och en större kodbas kunde ha
validerat den kritik som riktats mot CI i en större grad än vårt projekt.

Fear-driven development var inte en önskad lösning enligt Yegor, som istället förespråkar
att tester utförs innan en push accepteras till huvudbasen. Ingen annan utvecklare ser då att
en build misslyckas, för den blir inte publicerad förrän den accepteras. Det finns alltså ingen
rädsla med att få en misslyckad build, då detta inte är möjligt. Lösningen går delvis att uppnå
via användningen av indirekta modifieringar av källkoden, dock kräver detta fortfarande
disciplin från teamet. Utvecklare kommer fortfarande se att en indirekt modifiering skulle ha
sönder en build, så problemet kvarstår delvis.

F.6.2 Val av tjänst för Continuous Integration

Valet mellan Travis CI och Magnum CI baserades på två mindre undersökningar som ut-
fördes parallellt med varandra. Då Travis CI var begränsat i början var det önskvärt att få
Magnum CI att enkelt konfigureras med befintliga testfall. Det var en uppgift som var svå-
rare än tänkt att genomföra, då Magnum CI hade problem att integreras med testköraren
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Karma. Travis CI gick att integrera snabbt med det befintliga testramverket och testköraren,
vilket resulterade i att en lösning till begränsningen behövdes. Travis CI har via GitHub en
förmån för studenter att få obegränsat med builds, vilket vi efter en ansökan blev accepterade
till. Det var denna förmån som avgjorde valet mellan Travis CI och Magnum CI.

F.6.3 Jenkins som verktyg för Continuous Integration

Jenkins överskuggades av både Magnum CI och Travis CI på grund av att en server skulle
behöva sättas upp och konfigureras. Det var den enda skillnaden då även Jenkins stöder
visuell integration med GitHub, på liknande sätt som med Travis CI. Eftersom begränsningen
med Travis CI kringgicks så behövdes aldrig en Jenkins server konfigureras.

F.6.4 Val av testramverk

Jasmine valdes som testramverk över Mocha med Chai baserat på den enkla konfigurationen
och det inbyggda assertion-biblioteket. Tid behövde inte läggas på att konfigurera Mocha
med Chai, även om den tiden är minimal. Som kodblock F.1–F.3 visar är grammatiken den-
samma för båda ramverken. Genom att använda Jasmine begränsar vi testfallen till att skrivas
i BDD-stil genom att endast kunna använda nyckelordet expect.

F.7 Slutsatser

Continuous Integration är en del av kända agila utvecklingsmetoder såsom Scrum och XP.
Det är både ett verktyg och en attityd, som kräver disciplin från teamet som använder det.
Det finns viss kritik riktad mot CI och även alternativa, men begränsade, alternativ till CI. CI
bidrar till smidig kommunikation inom teamet, till högre effektivitet, förbättrad kvalitet och
minskade utvecklingsrisker.

I projektet realiserades Continuous Integration med hjälp av tjänsten Travis CI tillsam-
mans med Karma som testkörare och Jasmine som testramverk. De praxis som definierar
Continuous Integration användes i olika grad under projektets gång. Disciplinen i teamet var
bristfällig under vissa tidpunkter av produktionen vilket ledde till problem när integrationen
inte skedde regelbundet nog. Problemen visar väl på hur projektet hade kunnat se ut om CI
inte använts: det hade tagit längre tid att integrera kod som utvecklats parallellt. Innebörden
hade således varit att funktionalitet dröjt ännu längre att implementera och att ytterligare
kommunikation hade behövts inom teamet. Data från Travis CI insamlad under projektets
gång visade att direkta modifieringar av kod löpte större risk för att ha sönder en build. Den
interna utvärderingen visade att den kritik som riktats mot CI inte var applicerbar i projek-
tet. Den visade även att teamet fått större förståelse för CI och att samtliga teammedlemmar
önskade att använda CI i ett framtida projekt.
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G Hur agilt blev det egentligen? -
Matti Lundgren

G.1 Inledning

Under projektets förstudie diskuterades hur arbetsprocessen skulle formas. Vi kom överens
om att arbetet skulle bedrivas agilt och definierade en tydlig arbetsprocess i projektplanen.
Majoriteten av oss har dock mindre erfarenhet av att arbeta i större projekt och därför blir
det intressant att utreda huruvida den använda metodiken kan anses vara agil och vad som
fattades för att nå en framgångsrik agil arbetsprocess.

G.1.1 Syfte

Utredningens syfte är att utvärdera och diskutera kring i vilka avseenden projektgruppen
arbetade agilt. Vidare ska en diskussion föras kring vad, om något, som fattades för att nå en
framgångsrik agil arbetsprocess.

G.1.2 Frågeställning

Frågeställningen lyder:

1. Uppfyllde arbetet kriterierna i det agila manifestet?

2. Varför uppfylldes inte alla kriterier i det agila manifestet?

3. Vad fattades för att nå en framgångsrik agil arbetsprocess?

G.2 Bakgrund

Vi har en i en grupp av nio studenter utfört ett kandidatprojekt som utformades som ett mjuk-
varuprojekt med en extern beställare. Under projektet fick varje medlem ta på sig en roll, jag
tog på mig rollen som utvecklingsledare. Det har ibland varit svårt att engagera hela gruppen
i utvecklingsarbetet och därför blir det intressant att utreda hur projektmedlemmarna tycker
att arbetsprocessen fungerade samt föra en diskussion kring vad som gjordes bra och vad
som borde gjorts annorlunda.
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G.3 Teori

I avsnittet presenteras tidigare forskning som används för att utforma mätningen av agilitet
och mätningen av arbetsprocessens framgångspotential. Här förklaras också begreppen som
används i texten.

G.3.1 Agil utveckling

Den agila utvecklingsmetodiken definierades av 17 mjukvaruutvecklare i det agila mani-
festet. Manifestet växte fram som ett alternativ till den tidigare utvecklingsmetodiken som
på ett eller annat sätt begränsade hur mjukvaruprojekt planerades, dokumenterades, utveck-
lades och testades.[61] Att arbeta agilt handlar alltså inte om att arbeta utefter en specifik
arbetsprocess, det handlar om att arbeta efter en process som tar till sig det agila manifestets
principer och värderingar.

Det agila manifestet definierar fyra värderingar och tolv principer som följer nedan. De
numreras för att enkelt kunna hänvisa till enskilda poster senare i texten; numreringen har
ingen vikt i sig.

Det agila manifestets värderingar [41]

1. ”Individer och interaktion framför processer och verktyg”

2. ”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation”

3. ”Kundsamarbete framför kontraktsförhandling”

4. ”Anpassning till förändring framför att följa en plan”

Det agila manifestets principer [42]

1. ”Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans
av värdefull programvara.”

2. ”Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar
förändring till kundens konkurrensfördel.”

3. ”Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mel-
lanrum, ju oftare desto bättre.”

4. ”Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela
projektet.”

5. ”Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver,
och lita på att de får jobbet gjort.”

6. ”Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla
information, både till och inom utvecklingsteamet.”

7. ”Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.”

8. ”Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna
hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.”

9. ”Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker anpass-
ningsförmågan.”

10. ”Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.”

11. ”Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.”
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12. ”Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar
sitt beteende därefter.”

G.3.2 Kritiska framgångsfaktorer för agil utveckling

En kritisk framgångsfaktor, critical success factor (CSF) på engelska, är benämningen på ett
avgränsat område inom en organisation som måste fungera för att organisationen ska ha
möjlighet att vara framgångsrik. Om en organisation presterar undermåligt inom en kritisk
framgångsfaktor påverkas hela organisationens prestation negativt.[62] För att identifiera kri-
tiska framgångsfaktorer specifika för agila utvecklingsprojekt används resultatet av en studie
gjord bland 109 agila utvecklingsprojekt spridda över 25 länder. Studien kom bland annat
fram till de kritiska framgångsfaktorerna listade i tabell G.1. Faktorer som inte mäts i utred-
ningen utelämnas ur tabellen.

Tabell G.1: Kritiska framgångsfaktorer översatta och hämtade från A survey study of critical
success factors in agile software projects[63]

Faktor Egenskap
Leveransstrategi 1. Regelbunden leverans av mjukvara

2. Leverera viktigaste funktioner först
Agila mjukvaruutvecklingstekniker 3. Väldefinierad och förbestämd kodstandard

4. Strävan efter en enkel design
5. Noggrann omstrukturering av kod
6. Rätt mängd av dokumentation
7. Korrekt integrationstestning

Projektgruppsförmåga 8. Gruppmedlemmar med hög teknisk kompetens och expertis
9. Gruppmedlemmar med hög motivation
10. Passande teknisk utbildning för hela gruppen

Projektledningsprocess 11. Bra mekanism för att mäta framsteg
12. Stort fokus på kommunikation med fysiska möten dagligen
13. Respektera ordinarie arbetsschema

Gruppmiljö 14. Samlokalisering av hela gruppen
15. Sammanhängande och självorganiserande grupparbete
16. Projekt med små arbetsgrupper
17. Projekt utan flera självständiga arbetsgrupper

G.4 Metod

För att ha möjlighet att mäta hur arbetet gick görs en anonym enkätundersökning bland pro-
jektdeltagarna. Enkätundersökningens resultat jämförs med det agila manifestet principer
och värderingar samt med dem kritiska framgångsfaktorerna i tabell G.1. Jämförelsen an-
vänds för att föra en diskussion kring vilka agila principer och värderingar vi uppfyllde, inte
uppfyllde och varför. Den används också för att avgöra vad som fattades för att bli en fram-
gångsrik agil arbetsgrupp. Vissa principer och kritiska framgångsfaktorer mäts inte för att
undvika att utredningen blir för bred.

G.4.1 Enkätundersökning

Respondenterna får ta ställning till flera påståenden med hjälp av en femgradig skala där
1 respektive 5 är synonymt med ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer helt”. Givna
påståenden och deras resultat finns att ta del av i avsnitt G.5. Alla frågor listas i tabell J.2.
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G.5 Resultat

Sex av åtta medlemmar besvarade enkäten. Undersökningens resultat redovisas under sepa-
rata underrubriker beroende på vilken aspekt som mäts. Svaren redovisas inte individuellt,
istället redovisas medelvärdet för att förmedla hela gruppens åsikt. Påståenden som inte är
direkt knutna till manifestet eller de kritiska framgångsfaktorerna redovisas i tabellen nedan.

Tabell G.2: Resultatet av enkätundersökningsdelen inte relaterad till ett specifikt område

# Påstående M
1 Jag anser att produkten vi utvecklar har potential till att bli framgångsrik 1.8
2 Jag litar på att de andra i projektgruppen slutför uppgifter som de åtagit sig 4.0

G.5.1 Värderingar

Givna påståenden och det medelvärde som räknades ut ur projektgruppens samlade svar
relaterade till manifestets värderingar finns i tabell G.3.

Tabell G.3: Resultatet av enkätundersökningsdelen relaterad till manifestets värderingar

# Påstående M
1 Individer och interaktion framför processer och verktyg 3.3
2 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3.3
3 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 4.2
4 Anpassning till förändring framför att följa en plan 4.3

G.5.2 Principer

Givna påståenden och det medelvärde som räknades ut ur projektgruppens samlade svar
relaterade till manifestets principer finns i tabell G.4.

Tabell G.4: Resultatet av enkätundersökningsdelen relaterad till manifestets principer

# Påstående M
1 Projektgruppens högsta prioritet är kontinuerlig leverans av programvara 3.3
2 Projektgruppen välkomnar förändrade krav, även om de sker sent i utvecklingen 3.7
4 Projektgruppen arbetar tillsammans dagligen 2.2
5 Projektgruppen är motiverad till att arbeta med projektet 3.0
6 Projektgruppens kommunikation sker ansikte mot ansikte, både internt och externt 2.0
7 Projektgruppens främsta mått för framsteg är fungerande programvara 3.8
9 Projektgruppen uppmärksammar bra design och förstklassig teknik 3.5

10 Projektgruppen strävar efter enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte
görs är grundläggande 3.2

11 Projektgruppen arbetar i självorganiserade team 3.8

12 Projektgruppen reflekterar med jämna mellanrum kring hur arbetet kan bli effektivare och
justerar arbetet därefter 3.5

Princip 3 utelämnas eftersom ur mötesprotokollen med kunden framgår det att principen
följdes. Princip 8 utelämnas eftersom vi varken jobbade med sponsorer eller användare.
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G.5.3 Kritiska framgångsfaktorer

Givna påståenden och det medelvärde som räknades ut från projektgruppens samlade svar
relaterade till de kritiska framgångsfaktorernas egenskaper i tabell G.1 finns i tabell G.5.

Tabell G.5: Resultatet av enkätundersökningsdelen relaterad till de kritiska framgångsfakto-
rernas egenskaper

# Påstående M
2 Projektgruppen levererar de viktigaste funktionerna först 3.0
3 Projektgruppen följer en väldefinierad och förbestämd kodstandard 3.7
4 Projektgruppen strävar efter en enkel design 3.5
5 Projektgruppen bedriver noggrann omstrukturering av kod 3.2
6 Projektgruppen producerar rätt mängd dokumentation 3.7
7 Projektgruppen använder integrationstestning korrekt 3.3
8 Jag har de kunskaper jag förväntas ha för att kunna genomföra den här typen av projekt 3.7
9 Jag är väldigt motiverad till att arbeta med projektet 2.7

10 Jag har fått ta del av passande teknisk utbildning för att ha möjlighet att arbeta med pro-
jektet 4.2

11 Projektgruppen använder en bra mekanism för att mäta framsteg 2.8
12 Projektgruppen lägger stort fokus på kommunikation med fysiska möten dagligen 1.2
13 Projektgruppen respekterar att arbetet inte behöver bedrivas på obekväma arbetstider 4.3
14 Projektgruppens interna grupper arbetar samlokaliserat 3.0
15 Projektgruppens arbete bedrivs i sammanhängande och självorganiserade grupper 3.5
16 Projektgruppen arbetar i små arbetsgrupper 3.7
17 Projektgruppen arbetar i självständiga grupper 3.8

Egenskap 1 utelämnas på grund av att den går att mäta genom att likt princip 3 granska
kundmötesprotokollen. Vid varje kundmöte fick kunden ta del av programvaran.

G.5.4 Arbetsprocessen

Ett agilt ramverk som Scrum eller XP har inte använts. Dock har vi lånat delar av dem som
kodgranskning och CI. Arbetet delegerades inte utan bedrevs genom att alla medlemmar
kunde identifiera vad som behövde göras, bokföra uppgiften i konfigurationshanteringsverk-
tyget och på eget initiativ ta tag i den eller andra uppgifter som behövde slutföras. Under
förstudien bestämdes det att ett möte skulle hållas i början av varje arbetsvecka för att identi-
fiera vad som var klart och vad som behövdes göras men en granskning av mötesprotokollen
visar att detta inte följdes.

G.6 Diskussion

Diskussionen delas upp i underrubriker för att göra det tydligt vad som diskuteras. Hela
avsnittet bör dock läsas sekventiellt.

G.6.1 Manifestets värderingar

Resultatet av svaren i tabell G.3 visar att vi till större del lyckades ta till oss manifestets värde-
ringar. Under projektets gång har vi, trots att utvecklingsprocessen varit fri från yttre påver-
kan, haft krav på både dokumentation och deltagande i moment relaterad till kandidatpro-
jektet. Eftersom den första och andra värderingen omfattar både dokumentation och process
är det inte orimligt att dra slutsatsen att kursmomenten kan ha haft en negativ påverkan på
svaren.
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G.6.2 Manifestets principer

Likadant går det att resonera kring resultatet av svaren i tabell G.4; princip 1 och 7 kan anses
ha blivit påverkade av de yttre kursmomenten. Princip 4 och 6 fick mindre än tre poäng
vilket innebär att en majoritet av gruppen inte anser att principerna fullföljts. Principerna är
knutna till att arbeta tillsammans och kommunicera fysiskt vilket gjordes mindre och mindre
ju längre projektet löpte. En förklaring kan vara att fysiska möten och fysisk kommunikation
inte behövdes eftersom det gick lika bra via elektroniska kanaler. En annan förklaring kan
vara att projektgruppen inte hade en fast arbetsplats utan fick istället förhålla sig till bokade
lokaler på universitetsområdet. Det är inte självklart att alla har tillgång till eller känner sig
bekväma med att bedriva utvecklingsarbete på bärbara datorer.

G.6.3 Kritiska framgångsfaktorer

Bristen på fysisk kommunikation och samlokaliserat arbete gör sig återigen påmind av sva-
ren i tabell G.5. Av svaren att döma misslyckades vi att leva upp till egenskaperna 9, 11, 12
och 13 vilket innebär att utöver de tidigare nämnda bristerna bedrevs arbetet alldeles för
självständigt, det fattades en bra mekanism för att mäta framsteg och motivationen var låg.
Att det skulle fattas en bra mekanism för att mäta framsteg håller jag dock inte med om. Vi
listade uppgifter som behövde göras, listan bockades av och fylldes på allt eftersom gamla
uppgifter blev klara och nya identifierades. Det som fattades var tydliga rutiner kring av-
bockningen av uppgifter. Som exempel låg en uppgift öppen i flera dagar efter att den var
avklarad. Den låga motivationen har förmodligen påverkat andra aspekter av projektet ef-
tersom en låg motivation oftast leder till en sämre arbetsinsats. En stor bidragande orsak till
bristen på motivation kan vara att en minoritet av projektgruppen anser att spelet har poten-
tial till att bli framgångsrik, se påstående 1 i tabell G.2.

G.6.4 Arbetsprocessen

Trots att vi inte använde ett vedertaget agilt ramverk visar svaren relaterade till det agila
manifestet att arbetsprocessen till större del uppfyllde manifestets kriterier. Även om förbätt-
ringsutrymme finns tar det tid för en helt ny projektgrupp att finna ett arbetssätt som fungerar
bra för hela gruppen och under projektets gång utvecklades arbetet successivt till det bätt-
re. Att avvika från det som planerades kan vara en reaktion på att det som planerades inte
fungerade bra. Dock är det riskabelt att inte följa tydliga processer eftersom arbetet riskerar
att bli kaotiskt. Under projektarbetet har vi, gruppöverskridande, haft dålig insyn i varand-
ras arbete samt arbetets progression vilket också reflekteras av svaren. Tilliten i gruppen kan
dock anses vara stor då vi litar på att åtagna uppgifter blir slutförda. Strikt applicering av
ett agilt ramverk hade förmodligen lett till ett bättre resultat eftersom samlokaliserat arbete,
fysisk kommunikation och samarbete tvingats fram av processen.

G.7 Slutsatser

Även om resultatet visar att vi till större del uppfyllde manifestets kriterier är det svårt att
avgöra var gränsen går mellan att arbeta agilt och att arbeta ostrukturerat. Om vi definierar
uppfyllandet av en kriterie som att få mer än tre poäng i undersökningen är gruppens sam-
lade uppfattning att manifestets värderingar uppfylldes och att vi bara misslyckades med att
leva upp till två principer. I och med att vi inte levde upp till egenskaperna hos de kritiska
framgångsfaktorerna är det rimligt att påstå att arbetsprocessen inte har varit framgångsrikt.
Som det nämndes i diskussionen hade en strikt användning av ett agilt ramverk samt tydli-
gare ansvar förmodligen hjälpt oss att bättre uppfylla de kritiska faktorerna. Dock har arbetet
successivt blivit bättre och om samma frågor hade ställts i ett senare skede hade resultatet
förmodligen också blivit bättre.
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H Hade projektet blivit annorlunda
om en annan agil
systemutvecklingsprocess hade
använts? - Simon Medin

H.1 Inledning

Under projektet följde gruppen en process där iterativ utveckling användes. Att följa en itera-
tiv process är väldigt vanligt och agila systemutvecklingsprocesser används ofta av grupper
runt om i världen. Det finns ett större antal olika processer att följa och därför valde jag att
ta med ett par processer att granska. De två processer som valdes var XP och Scrum. Andra
exempel på processer som finns är Kanban, Scrumban (hybrid av Scrum och Kanban) och
Agil Modellering.

H.1.1 Syfte

Syftet med utredningen var att ta reda på effekterna av en agil arbetsprocess och hur vår
process påverkade vårat slutresultat. Genom diskussion med avseende på det material jag
hittat var målet också att försöka komma fram till om någon annan agil arbetsprocess hade
passat bättre för just den här sortens projekt.

H.1.2 Frågeställning

1. Hur påverkar valet av en agil arbetsprocess projektets resultat?

2. Vilken agil arbetsprocess lämpar sig bäst för den här typen av projekt?

H.1.3 Identifiera referenser

Vid sökandet efter referenser användes sökmotorn Google för att hitta relevant och använd-
bar information. Även sökfunktionen på LiU:s bibliotek på nätet användes för att hitta rele-
vanta vetenskapliga artiklar och konferensmaterial.

H.2 Bakgrund

Under detta projekt följdes en specifik iterativ process som valdes av examinatorn. Proces-
sen bestod av fem stycken faser, den första fasen var en förstudie på tre veckor. I förstudien
skrevs ett antal dokument med syftet att bland annat strukturera upp och ställa krav på den
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produkt som gruppen skulle utveckla. De tre följande faserna var iterationer med fyra, tre
respektive tre veckors längd. Den sista fasen var en slutredovisning på två veckor men ef-
tersom rapporten skulle vara slutförd i slutet av tredje iterationen så tas inte den sista fasen
upp i utredningen.

Gruppen valde att inte följa någon välkänd agil metod och hämtade istället inspiration
från agila metoder. De delar som valdes var bland annat parprogrammering och Continuous
Integration (CI).

H.3 Teori

Inom ramen för agil systemutveckling finns en mängd olika utvecklingsprocesser. Ett par av
dessa processer kommer att tas upp i detta teorikapitel.

En agil utvecklingsprocess skiljer sig främst på hur man arbetar, när man jämför med till
exempel vattenfallsmodellen. Under en agil utvecklingsprocess itererar man över projektet,
det vill säga repeterar, och jobbar med alla projektets aspekter om och om igen. På så sätt finns
möjlighet att jobba mer på eller göra om något om något till exempel går fel under projektets
gång.[64]

H.3.1 Scrum

Scrum är en utvecklingsprocess där man väljer att kalla iterationer för sprintar, där sprintar-
na vanligtvis är mellan en till två veckor långa[65]. Det optimala antalet gruppmedlemmar
är mellan sex till nio stycken men det går bra att ha upp till ungefär tolv medlemmar i grup-
pen[66].

Det som karaktäriserar Scrum är bland annat projektets synlighet, alla involverade parter
måste ha tillgång till projektet. Scrum har också några viktiga artefakter som gruppen använ-
der sig av och det är viktigt att varje individuell gruppmedlem har koll på dessa och att de
ofta går igenom dessa. [67]

Viktiga händelser inom Scrum

Bortsett från de karaktäriserande sprintarna i Scrum finns även några andra delar som är
viktiga. Två av dessa är relaterade till sprints och kallas för sprint planning och sprint review.
Den tredje kallas för daily scrum.[66]

Under ett sprint planning-möte sätter sig gruppen ner och diskuterar vad som ska göras
under kommande sprint. Det bör också finnas en tidsgräns för mötet inför varje sprint och
det är rekommenderat att mötet inte är längre än åtta timmar om det gäller en sprint som är
en månad lång. [68]

Daily scrum-mötet hålls varje dag och bör inte hålla på länge alls eftersom det utförs varje
dag. Varje gruppmedlem svarar på tre frågor som behandlar vad man gjort sen senast, vad
man ska göra den kommande tiden och om man ser några hinder framför sig.

Vid ett sprint review-möte, som hålls i slutet av en sprint, går gruppen igenom det man
har åstadkommit under sprinten. Gruppen går igenom för att se om de klarade Sprint-målet
som sattes upp vid sprint planning-mötet.[69]

H.3.2 XP

XP, även känt som eXtreme Programming, är en annan populär agil utvecklingsprocess. Den-
na process lägger stort fokus på gruppen och dess arbete tillsammans. Detta görs främst med
hjälp av de regler som definierats för XP.[70]
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Regler inom XP

Utvecklingsprocessen består av ett stort antal olika men relativt simpla regler man bör följa
om man jobbar med XP. Reglerna i sin tur är uppdelade i fem olika områden och dessa områ-
den är planering, hantering, design, kodning och testning. Några av de reglerna som finns är
CI (se bilaga F), parprogrammering, upprepade små utgåvor (engelska releases), flytta runt
gruppmedlemmar och koda enhetstester först.[71]

Vid upprepade små utgåvor ser gruppen till att delutgåvor av produkten för kunden un-
der projektets gång. För att komma fram till vad som ska tas med i delutgåvorna kan plane-
ringsmöten hållas för utgåvorna så att gruppen kommer överens om vad som ska göras.[72]

Att flytta runt gruppmedlemmar för med sig några fördelar. Om detta görs får grupp-
medlemmarna mer kunskap om de olika delarna av projektet då man får ta del och jobba
med alla eller flera av delarna. Om flera personer har kunskap om en specifik del riskerar
man inte längre att påverkas i lika stor utsträckning om till exempel en gruppmedlem skulle
bli sjuk. Tillsammans med parprogrammering kan detta påverka projektet på ett bra sätt.[73]

Parprogrammering är precis vad det låter som, två stycken gruppmedlemmar sitter och
programmerar tillsammans. Paret turas om att skriva koden och tillsammans kan de lyckas
med att producera kod som har bättre kvalitet jämfört med om dessa två personer hade suttit
ensamma vid varsin dator. Om nu detta genomförs under ett projekt där man flyttar runt
personer erhålls en grupp där medlemmarna åtminstone har lite kunskap om alla delar och
samtidigt producerar de kod med hög kvalitet.[74]

Vid skrivandet av enhetstester först ökar chanserna att man sedan skriver kod som funge-
rar utan större buggar och fel. Personen får en bättre uppfattning om vad som behöver göras
och kan spara en del tid under kodandet.[75] Eftersom testet redan är skrivet och personen
vet vad som måste uppfyllas i testet är det en mindre risk att något överflödigt läggs till i
koden som egentligen inte behövs.[76]

H.4 Metod

För att kunna besvara frågeställningarna började jag med att läsa artiklar och information om
några agila arbetsprocesser. Efter att ha läst på om processerna försökte jag hitta material om
processernas påverkan på projekt och hur en agil arbetsprocess påverkar projekt generellt
sett. Med hjälp av den teorin jag fått fram försökte jag jämföra det med resultatet från detta
projekt. När jag letar efter en process eventuella effekter på projekt kommer jag att försöka ta
den informationen på pålitliga källor, främst från vetenskapliga artikar och konferensmateri-
al.

H.5 Resultat

För att kunna besvara min frågeställning behöver en del resultat från iterationerna tas upp.
Även resultatet från min studie av bland annat effekterna som de agila processerna kan ha på
slutresultatet.

H.5.1 Projektets olika faser

När förstudiefasen var avklarad hade gruppen inte lyckats producera alla de dokument som
skulle göras. Eftersom inte alla dokument färdigställdes i tid fick extra arbete läggas på detta
vilket ledde till att själva kodandet sköts framåt.

Efter den första iterationen hade gruppen ej uppnått alla de mål som vi hade satt upp.
Detta skedde främst på grund av det sena bytet av programmeringsspråk. Innan ordentlig
kodning kunde genomföras fick en del av gruppen fokusera på att försöka bygga upp en
kodbas gruppen skulle utgå från när de satte igång att koda.
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Den andra iterationen gick bättre och gruppen lyckades inte missa något större mål som
var uppsatt. Ett av de små orosmomenten under de två sista iterationerna var att alla inte
riktigt hade koll på vad de andra personerna i gruppen gjorde.

Även den tredje iterationen flöt på bra och gruppen fortsatte utvecklandet av Syvsta .
På grund av ett litet missförstånd angående leveransen av produkten lades störst fokus på
Syvsta under lite mer än halva iterationen och därefter skiftades fokus till kandidatrapporten.

H.5.2 Effekter av agila arbetsprocesser

Enligt en analys av resultaten från rapporter där projekt använt sig av agila arbetsprocesser
klarar de agila metoderna bland annat av speciella krav som kan ställas. Analysen visade
också att de små projekten med ett mindre antal gruppmedlemmar hade bättre resultat med
avseende på de agila metoderna jämfört med de större projekten med fler gruppmedlemmar.
Denna analys genomfördes och presenterades sedan på en konferens i USA av bland annat
Magnus Thorstein Sletholt. [77]

Vilka effekter, både positiva och negativa, har då de två agila processerna jag valt att ta
upp i min undersökning?

Effekter av Scrum

En av de positiva effekterna Scrum har är att gruppen får en bättre bild av vad varje grupp-
medlem har gjort och håller på med tack vare daily scrum. Det blir också effektivare att han-
tera större projekt med hjälp av sprintuppdelningen.[78]

De viktiga händelserna inom Scrum kan också påverka projektet både positivt och ne-
gativt beroende på hur de används. När det kommer till daily scrum kan de ha en väldigt
positiv effekt på gruppen och projekt då bland annat nuvarande och kommande problem
förhoppningsvis tas upp under mötet. Det finns också möjligheter att upptäcka mönster an-
gående gruppens sätt att jobba som kan vara nyttigt att veta om och kanske lära sig något
från. Dock så finns det en risk att gruppen blir demoraliserad om det skulle bli så att den
som är manager för projektet väljer att försöka påverka sina gruppmedlemmar med sina eg-
na synpunkter. Vid sprint planning-mötet sätts alltid ett gemensamt mål för den kommande
sprinten upp. Eftersom det målet bestämts tillsammans så känner sig hela gruppen nöjda när
de väl uppnår detta mål. På grund av att man sitter tillsammans hela gruppen och planerar
får man ta del av varandras uppskattningar angående vad som behöver göras och hur mycket
tid som behövs till allting så finns det en större chans att det framtagna sprint-målet uppnås.
Detta beror på att en grupp som kommer överens tillsammans har större möjlighet att uppnå
något. Risken med sprint planning är sprint-målet. Om gruppen råkar sätta ett alltför svårt
mål kan det till exempel leda till att inte iteration klaras av eller i värsta fall att någon eller
några i gruppen väljer att hoppa av projektet. Råkar man sätta för enkla sprint-mål blir tillslut
gruppen uttråkade och det finns en risk att kunden upptäcker att gruppen inte producerar
tillräckligt bra. [79]

Däremot kan det vara svårt och tidskrävande att lära ut Scrum till en större grupp där
många gruppmedlemmar inte har tidigare erfarenheter av Scrum. Detta bidrar till att Scrum
inte blir lika lyckat i grupper där medlemmarna inte riktigt har koll på den processen. [78]

Effekter av XP

Om parprogrammering använts på rätt sätt bör kvalitén på koden bli hög. Langr tycker bland
annat att ett par av fördelarna är att man slipper ödsla tid på en mängd olika möten som
förekommer inom vissa andra agila arbetsprocesser. Gruppen slipper också skriva en hel
del dokument som krävs i vissa processer.[80] En annan del av processen som anses vara
fördelaktig är att riskerna blir mer utspridda i projektet. Detta på grund av uppdelningen av
moduler och att gruppen inte är lika beroende av vissa roller då mer än en person i projektet
har koll på en specifik del i och med förflyttning av gruppmedlemmar.[81]
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H.6. Diskussion

Att kunden förväntas vara så närvarande som möjligt under projektets gång anses vara en
nackdel eftersom alla kunder är olika. Vissa kanske inte har möjlighet att vara så närvarande
och inblandad i projektet och vissa kanske inte vill vara så delaktiga i projektet.[81] En annan
nackdel kan vara alla regler som XP använder sig av. Dels kan det vara ansträngande att
förhålla sig till alla dessa om de används och dels kan det också vara så att vissa delar av
gruppen inte håller med om delar i en eller flera regler.[82]

H.5.3 Agil arbetsprocess eller inte?

Det finns flera olika faktorer som kan avgöra om ett projekt passar för agila arbetsprocesser.
En process kanske är bättre lämpad på ett projekt på grund av en detalj och denna process
kanske inte alls passar på ett annat projekt på grund av andra faktorer.

Tittar man på XP kan det vara bra att kolla på hur projektet ser ut, vilka sorters grupp-
medlemmar som kommer att finnas med i gruppen och även utseendet på organisationen
som är delaktiga i projektet. Om gruppens medlemmar är duktiga på att bland annat kom-
municera med varandra och nöjer sig med med att skapa någorlunda enkla lösningar kan XP
vara gynnsamt för gruppen. De nämnda faktorerna går in under områdena Kommunikation
och Enkelhet och två andra områden som kan vara bra att titta på är Feedback och Modighet.
Något som också kan vara bra att göra är att gå igenom alla värdesättningar som existerar
inom XP.[83]

Finns det andra faktorer som påverkar valet av en agil arbetsprocess? Projekt som lämpar
sig för agila arbetsprocesser bör bland annat ha hårda deadlines. Projektet ska också ha hög
komplexitet och unikhet om en agil arbetsprocess ska användas. Detta tycker Mike Cohn,
grundaren av hemsidan Mountain Goat Software och en av grundarna av Scrum Alliance
och Agile Alliance.[84]

Jan-Pries Heje anser att gruppens medlemmar inte bör vara oerfarna och de bör inte heller
sakna engagemang i projektet om en agil process ska tillämpas. Precis som med oengagerade
gruppmedlemmar finns det en risk att de med mindre erfarenhet inte kan bidra med mycket
eller inget alls under projektets gång. Är Scrum den agila process som eventuellt ska använ-
das får till exempel inte gruppen vara för stor och medlemmarna bör inte vara utspridda runt
om i landet eller världen.[85]

H.6 Diskussion

Under projektets gång uppstod en del oklarheter om vad som egentligen skulle göras vid
vissa tillfällen och vad vissa egentligen höll på med. Jag tror att vi bland annat hade behövt
vara lite mer organiserade under projektets gång.

H.6.1 Hade projektets slutresultat kunnat se annorlunda ut?

En faktor som hade kunnat se annorlunda ut var kunden. Under en stor del av projektet,
speciellt i början, upplevde vi att kunden inte riktigt visste vad de egentligen ville få ut av
produkten. Detta är nog inte något som vi i gruppen hade kunnat göra mycket åt. Vi hade
eventuellt kunna kalla till något extramöte i början för att verkligen få fram vad det var kun-
den ville ha. Om vår bild av vad kunden ville ha hade visat sig stämma i början så hade med
största sannolikhet inte ett RPG-spel utvecklats. Antagligen hade vi utvecklat någon sorts ap-
plikation där man kunde få tillgång till en mängd olika sorters information om bland annat
utbildningar som var en av våra första idéer.

Vad hade kunnat förbättras?

Jag upplever att kommunikationen är en av de större faktorerna som hade kunnat vara bättre
mellan alla gruppmedlemmar. Eftersom man ibland inte visste vad någon höll på med och att
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vissa delar som behövde göras inte gjordes förrän mot slutet av en iteration hade vi behövt
kommunicera bättre. Ibland var det också så att folk var osäkra eller inte ens visste om att
någonting behövde göras innan en inlämning.

H.6.2 Vilken agil arbetsprocess hade passat bättre för gruppen?

Efter att ha läst på mer om Scrum och XP är jag säker på att det hade gynnat gruppen att
använda oss av en av dessa processer eller någon sorts blandning mellan dessa. Till exempel
Scrum med influenser från XP såsom till exempel Continuous Integration (CI). Regeln om
små upprepade utgåvor från XP hade nog också varit nyttig att inkludera i projektet. Till en
början var det tänkt att vi skulle köra med delutgåvor av produkten. Att det inte blev så var
på grund av att extra tid behövde läggas på dokumenten i slutet av förstudien och i början
av iteration 1. När alla de dokumenten var färdiga för den gången befann vi oss väldigt nära
några av de deadlines vi satt för vissa aktiviteter och deadlinen för den första delutgåvan. Vi
bestämde oss då för att skrota idéen med delutgåvor. Detta gjordes eftersom vi misslyckades
med det redan i iteration 1. Det finns också flera positiva aspekter från Scrum som vi hade
kunnat ha nytta av, bland annat daily scrum-mötena där vi hade kunnat få en bättre bild av
vad alla egentligen satt och jobbade med. Detta var, som jag tidigare nämnde, ett problem
under projektets gång.

H.7 Slutsatser

Det finns en mängd olika effekter som kan erhållas vid användandet av en agil arbetsprocess.
Jag är övertygad om att det finns många andra faktorer i andra processer som skulle kunna
påverka ett projekts resultat men eftersom jag bara valde att fokusera på de två mest kända
processerna så vet jag inte riktigt vad andra processer hade kunnat bidra med. En process
kan bland annat bidra till ett lyckat projekt med en högpresterande grupp där allting flyter
på bra men det finns också risker att till exempel vissa blir påverkade negativt i gruppen.
Detta kan i sin tur leda till att någon hoppar ur gruppen om det är så att någon regel eller
viktig händelse som tillhör den valda processen inte sköts på rätt sätt under projektets gång.

Jag tror att vi hade presterat bättre om vi hade valt att anamma fler delar från en agil
arbetsprocess eller till och med en hel process och lite till. Det jag anser hade varit lämpligast
är Scrum med en del inslag från XPs regler så att vi bland annat hade arbetat mer organiserat
under projektets gång.
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I Faktorer som påverkar
effektiviteten hos utvecklarteam -
Jonathan Nyman

I.1 Inledning

Vid utvecklingen av en produkt är det många faktorer som påverkar arbetsgången och slut-
produkten. Alltifrån gruppsammansättning och arbetsmiljö till visioner och kravställningar
spelar in i utvecklingsprocessen.

I.1.1 Syfte

Syftet med denna text är att utröna vilka faktorer som har en stor betydelse för hur effektivt
ett team jobbar. Utöver det kommer jag också analysera vårt utvecklarteam och se vad vi
skulle kunnat göra annorlunda för att öka effektiviteten.

I.1.2 Frågeställning

1. Vilka faktorer är relevanta för effektiviteten hos ett utvecklarteam?

2. Vad skulle kunnat göra vårt team mer effektivt?

I.2 Bakgrund

Under projektets gång har engagemanget i gruppen varit förhållandevis lågt; de flesta har
lagt ned för få timmar under hela första halvan av projektet. Gruppen har också haft svårt
att uppnå de mål som vi själva satt upp för varje iteration. Många gånger uppnåddes målen i
sista minuten, och färdigställandet av de dokument som skulle lämnas in skedde ofta precis
innan deadline. Allt detta kan ses som en brist på samarbete och teamkänsla; frågan är hur
detta uppstått, och vad som kunnat göras för att undvika det.

I.3 Teori

För att kunna analysera gruppens effektivitet behövs en god förståelse för hur team kan ana-
lyseras och vilka faktorer som kan ha betydelse.
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I.3. Teori

I.3.1 Definition av team

Till att börja med vill jag klargöra vad jag menar med ordet team. Jag kommer definiera
ordet team utifrån en liten grupp som uppfyller vissa kriterier. För att kunna göra det måste
ordet grupp också definieras; en grupp är en komplex, adaptiv, dynamisk, koordinerad, och
begränsad uppsättning av mönstrade relationer mellan medlemmar, uppgifter och verktyg.
De kriterium som en grupp ska uppfylla för att vara ett team är:

Personerna i gruppen

(a) känner sig som medlemmar av gruppen;

(b) erkänner varandra som medlemmar av gruppen, och särskiljer medlemmar från icke-
medlemmar;

(c) känner sig kopplade till de andra medlemmarna och till gruppens projekt;

(d) koordinerar sina beteenden vid utförandet av gemensamma projekt;

(e) koordinerar sitt användande av en delad uppsättning verktyg, kunskap, och andra re-
surser;

(f) och delar det kollektiva resultatet (både belöning och kostnad) baserat på deras aktivitet
i gruppen.[86]

Hädanefter kommer jag med ordet team hänvisa till den definition som beskrivs ovan,
alltså en liten grupp personer som uppfyller kraven i punktlistan.

I min frågeställning använder jag mig av ordet utvecklarteam. Med det menar jag ett team
vars medlemmar i huvudsak är utvecklare och vars projekt är att utveckla en mjukvarupro-
dukt av något slag.

I.3.2 Teamstorlek och effektivitet

Mängden av möjliga relationer i ett team ökar kraftigt när antalet medlemmar ökar. Ett team
på två personer innehåller enbart en relation, medan tre personer potentiellt har tre relationer,
fyra personer har sex relationer, och så vidare. Om fler än två personer behöver samarbeta
ökar alltså koordinationssvårigheterna mycket snabbare än antalet medlemmar. Dessa svå-
righeter kan i större team påverka deras prestation negativt.[86]

Motivationen tenderar också att sjunka i takt med att teamets storlek ökar. Detta kan synas
i form av en mängd problem, alltifrån dagdriveri till konflikter, frånvaro och aktivt utnyttjan-
de av teamet. Möjliga anledningar för problemen är färre tillfällen att medverka produktivt,
en känsla av att ens bidrag inte är kritiska eller identifierbara, och en större objektifiering av
medlemmarna.[86]

Forskning visar att optimal storlek för ett team är 5-9 medlemmar[87]. Samtidigt är det
också teamets ändamål som avgör vilken storlek som är lämplig, dock är team med fler än 25
medlemmar väldigt sällsynta[88].

I.3.3 Grundförutsättningar för effektiva team

Flera studier vid University of California, Los Angeles i USA visar att följande tre förutsätt-
ningar utgör grunden för effektiva team:

• Team måste veta vad de förväntas åstadkomma och ges klara uppgifter att lösa.

• Team måste arbeta med meningsfulla uppgifter så att teammedlemmarna blir motive-
rade och, i kraft av sin motivation, effektiva.

• Teamets medlemmar måste kunna fungera som ett team.[88]
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I.4. Metod

I.3.4 Mission

Figur I.1: Ashridges missionsmodell
Ashridges missionsmodell[89]

Något som också kan spela in i effektiviteten hos ett team är en mission, eller känslan av
en mission. En mission kan – enligt Campbell & Yeung – delas in i fyra huvuddelar: syfte,
strategi, värden, och beteendestandard, se figur I.1. Det är när dessa fyra huvuddelar är tätt
sammanlänkade och förstärker varandra som en stark mission, och därmed ett effektivt team,
bildas. [89]

Syfte ska svara på frågan: Varför finns teamet till? Det är en djupt filosofisk del av missio-
nen, och kan hjälpa teamets medlemmar att finna motivation och entusiasm inför arbetsupp-
gifter. [89]

Strategi är nödvändigt för att uppnå ett syfte, och beskriver alltså den plan som ska följas
för att nå dit teamet vill. [89]

Beteendestandard är syfte och strategi i praktiken. Det är med hjälp av dessa som teamets
medlemmar vet vad de ska göra på en daglig basis. [89]

Värden är de värderingar och moraliska principer som ligger bakom teamets kultur. Vär-
den ger mening till normerna och beteendestandarderna i teamet. Man kan se värden och
strategi som teamets höger respektive vänster hjärnhalva. Där strategin är den rationella och
kommersiella vänstra halvan, medan värdena är den känslofyllda och moraliska högra hal-
van. [89]

I.4 Metod

Denna undersökning äger rum i projektets slutskede. Den går ut på att analysera mängden
arbetstimmar som teamet har lagt ner på projektet, och hur mycket kod som har lagts till
eller ändrats. Detaljer kring hur mycket kod som producerats har jag hämtat från GitHub.
Genom att jämföra hur många timmar som teamet jobbat varje vecka med mängden kod
som har producerats, kan ett mått på hur effektivt teamet har jobbat skapas. Utöver detta
finns också data kring teamet och händelser inom teamet i de protokoll som har förts under
möten. Datan analyseras sedan med hjälp av de teorier och den forskning som existerar kring
gruppdynamik.

I.5 Resultat

Här relateras teamets effektivitet under projektet med den teori som tidigare beskrivits.
Till att börja med, i figur I.2 kan ses hur mycket kod som har lagts till i respektive tagits

bort från produkten. Det gröna fältet representerar tillagd kod, och det röda fältet represen-
terar borttagen kod. En ändring i koden motsvaras av att kod tas bort och sedan läggs till.

Figur I.3 visar hur många timmar vardera medlem i teamet har arbetat varje vecka. Med-
lemmarnas bidrag staplas ovanpå varandra, vilket resulterar i att teamets totala arbetstimmar
varje vecka kan utläsas på toppen av grafen. Observera att tidsaxeln i figur I.3 har anpassats
för att matcha den i figur I.2.
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I.5. Resultat

Figur I.2: Kodning per vecka (graf tagen från GitHub)

Figur I.3: Arbetstimmar per vecka och person

I.5.1 Teamstorlek och effektivitet

En av de simplaste faktorerna för hur väl ett team fungerar tillsammans är mängden medlem-
mar. Ju fler medlemmar det finns i ett team, desto fler är det som kan utföra arbetsuppgifter.
Med fler medlemmar ökar dock antalet kommunikationsvägar, och koordineringen i teamet
blir mer komplex ju fler medlemmar det finns.

Vårt team består av nio medlemmar, vilket är på den övre gränsen för vad som anses vara
optimalt. Under projektets gång kunde det uppfattas som att medlemmar i teamet stundtals
hade svårt att hitta uppgifter att sysselsätta sig med.

I.5.2 Grundförutsättningar för effektiva team

Huruvida teamet visste vad de förväntades åstadkomma i vårt projekt är svårt att säga. Pro-
jektet i sig är ju en klar uppgift som ska lösas, på det viset är den förutsättningen uppfylld. I
vårt fall var dock teamet själva tvungna att dela upp den stora uppgiften (projektet) i mindre,
mer hanterbara uppgifter. Med andra ord, teamet visste vad de förväntades åstadkomma,
och tog själva fram de uppgifter som skulle lösas.

Teamet har under projektets gång inte alltid känt att de uppgifter som arbetades på var
meningsfulla. I början av projektet togs en mängd koncept fram för att presenteras på första
kundmötet. Koncepten var radikala och teamet hade stora förhoppningar för vissa av dem.
Vid första kundmötet kom det dock fram att kunden redan hade ett koncept de ville att vi
skulle använda oss av. Det liknade ett av de radikala koncept vi tagit fram, men det var inte
ett av de koncept vi hade störst förhoppningar för.
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I.6. Diskussion

Detta var en besvikelse för många medlemmar i teamet, och ledde till en känsla av att
teamets uppgifter inte längre var lika meningsfulla. Det är svårt att säga huruvida detta för-
ändrades under projektets gång; även om konceptet med ett rollspel accepterades så kan det
hända att teamets motivation, och i sin tur effektivitet, skadades.

Medlemmarna i teamet har fungerat väl tillsammans under projektets gång. I början av
projektet löstes uppgifterna väldigt väl. Sammansättningen av teamet var det alltså inga fel
på i början av projektet, och det tycks inte vara något som påverkat medlemmarna i teamet
till en sådan grad att detta skulle ha förändrats under projektets gång.

I.5.3 Mission

Då är frågan, har vårt team någon uttalad mission? Svaret på den frågan är delvis ja, men den
har inte använts ordentligt. I början av projektet satte sig teamet ned och diskuterade innehåll
för ett gruppkontrakt. Tanken var att gruppkontraktet skulle styra hur gruppen skulle bete
sig i olika situationer. Utöver det så ger gruppkontraktet också en bild på förväntningarna
inför projektet, alltså vad vi ansåg att vi skulle ha uppnått vid projektets slut.

Gruppkontraktet innehöll alltså främst en beteendestandard, men till viss del också syfte,
strategi och värden för teamet. Med andra ord skulle gruppkontraktet kunna ses som teamets
mission, förutom att det aldrig togs i användning.

När gruppkontraktet precis sammanställts förhöll sig teamet till det som stod där, trots
att det inte formellt undertecknats av medlemmarna. Efter ett tag föll det dock i glömska, och
den beteendestandard som teamet kommit överrens om slutade till stor del att följas.

I.6 Diskussion

De resultat jag kommit fram till är baserade till viss del på det jag själv uppfattat under pro-
jektets gång, och kan därför vara vinklat. Det gör det svårt att säkerställa att resultatet är helt
objektivt. Trots det kan resultatet ha en viss relevans. Det tycks bekräfta några av de teorier
som finns kring vad som påverkar effektiviteten i ett team.

I.6.1 Metodkritik

Metoden jag har använt utgick från rader kod som ett mått på produktivitet, vilket har sina
för- och nackdelar. Antalet kodrader som förändras under en viss tid ger ett väldigt sim-
pelt mått på hur mycket teamet har jobbat med produkten. Huruvida ändringarna i koden
är väsentliga för produkten framgår dock inte. Exempelvis räknas en förflyttning av stora
mängder kod som en vändigt stor ändring, medan små ändringar i koden kan ha mycket
arbete bakom sig.

Kort sagt, antalet förändrade kodrader är ett simpelt mått på produktivitet, men kan ge
en skev bild över hur mycket arbete som faktiskt har gjorts.

I.6.2 Teamstorlek och effektivitet

Som nämndes i resultatet var gruppens storlek på den övre gränsen till vad som anses op-
timalt. I början av projektet var antalet arbetstimmar per person relativt lågt, vilket skulle
kunna vara ett tecken på att gruppen kunnat dra nytta av att vara lite mindre. Med en större
ansträngning för att dela upp uppgifterna i mer hanterbara delar tidigt hade kanske medlem-
marna i teamet haft lättare att ta på sig arbetsuppgifter.

I.6.3 Grundförutsättningar för effektiva team

Teamet hade som sagt kunnat dragit fördel av att dela upp uppgifterna i mer hanterbara
delar. Detta hade gjort att teamet hade haft en bättre förståelse för vad de förväntades åstad-
komma. Vilket hade kunnat kompensera för att teamets storlek var i största laget.
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Även om motivationen i teamet sjönk lite när vetskapen om att produkten var tvungen
att vara ett spel uppdagades, kan det inte utläsas någon negativ påverkan i kodförändringen.
Det ska dock sägas att detta var innan kodningen hade börjat, och kan därför ha haft inver-
kan som inte syns i mitt resultat. Det kunde däremot märkas på skillnaden i stämning vid
genereringen av de radikala koncepten gentemot vid genereringen av spelidéer. Det var inte
alls samma liv och energi i diskussionerna när spelidéer diskuterades.

Det finns inte mycket att diskutera kring huruvida teamets medlemmar kunde fungera
som ett team. Under projektets gång har medlemmarna hjälpts åt att lösa problem, och har
kunnat jobba tillsammans likväl som individuellt på arbetsuppgifter.

I.6.4 Mission

En mission som inte används i praktiken gör ingen nytta för teamets effektivitet, oavsett hur
bra den är. Det kan diskuteras huruvida det var denna brist på mission som ledde till att
teamet saknade engagemang i första halvan av projektet. Genom att lägga större fokus på
gruppkontraktet hade projektet möjligen varit lättare för teamet att jobba med.

I.7 Slutsatser

Enligt den teori som jag analyserat och presenterat i avsnitt I.3 tycks det finnas en mängd
faktorer som påverkar effektiviteten hos ett utvecklarteam. Några av dessa kunde mer eller
mindre bekräftas genom min utredning. Även om teamstorleken har en viss betydelse, tycks
grundförutsättningarna för effektiva team, och en mission för teamet vara av större vikt.

Det tycks finnas en koppling mellan hur storleken på ett team och en tydlig beteendestan-
dard tillsammans påverkar effektiviteten. I början av projektet verkade storleken på teamet
vara ett hinder snarare än en resurs. Framåt slutet av projektet verkade dock teamets medlem-
mar ha en bättre koll på hur de skulle dela upp arbetsuppgifter, vilket ledde till att mängden
medlemmar blev till en fördel för teamet.

Jag kan inte dra några definitiva slutsatser kring exakt vad som skulle kunnat göra vårt
team mer effektivt. Vedertagna teorier tyder dock på att teamet skulle kunnat dra nytta av att
tydliggöra sin mission. Hur teamet skulle kunnat hantera besvikelsen över att kunden ville
ha en produkt som vi inte riktigt trodde på är svårt att säga, men genom att diskutera fram
en ny mission skulle teamet ha kunnat hitta motivation på nytt.
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J Enkätundersökningar

I bilagan redovisas resultatet av enkätundersökningarna som gjordes i de
individuella delarna.

J.1 Bilaga E

Enkätfrågorna som gavs i bilaga E finns i J.1.

Tabell J.1: Frågorna till enkätundersökningen i bilaga E. Här sammanfattas frågorna som ställ-
de i enkäten

Fråga Svar
Hur bra tycker du att pull request har fungerat i projektet? 3
Hur konstruktiv tycker du att feedbacken på code reviewen har varit? 4
På en skala 1 till 5 hur tycker du att pull request har varit en flaskhals i projektets utveck-
ling? 3.3

Har du känt dig avskräckt från att pusha kod för att den kommer att gå igenom en code
review? 100%: nej

J.1.1 Frågor besvarade med text

Om du tycker att det har blivit en flaskhals, hur har det påverkat dig i projektet? Har du
jobbat på andra delar t.ex issues/rapport/individuelldel eller har du behövt vänta på att
code reviewen blir klar?

• Tyvärr har jag fortsatt koda på andra delar, ofta branchat ut från kodbasen som ska
granskas.

• Det har blivit lite som att gå tillbaka till kod man kände sig klar med, så jag har väl
suttit med annat när jag väntat på att mitt pull request blivit granskat.

• Jag har jobbat i andra grenar, som sedan sammanfogats med PR... vilket gör den ännu
större

• Klart det är en flaskhals, koden måste ju godkänna, jobbat med annat
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J.2. Bilaga G

Nu i efterhand tror du att en lägre kontroll (som att bara en person behöver godkänna) på
pull requesten hade effektiviserat projektet men fortfarande uppehållit kvaliteten?

• Nej. Jag tycker att minst två personer som känner sig införstådda med koden borde
granska den

• Jag tror att den höga kontrollen var nödvändig för att hålla uppe kvalitén.

• I början var det nog bra med flera, för att upprätthålla en bra standard. Sedan lärde vi
oss mer och skulle nog kunnat bara ha en.

• kanske

• nej; ju fler kommentarer desto bättre

Generellt sett, hur bra kvalitet tycker du att koden följer? (beskrivande variabelnamn,
struktur på funktioner, lätt förstådd kod, funktionerna är inte onödigt komplicerade)

• Tyvärr är JavaScript ett språk som fungerar dåligt för att strukturera kod. Vissa delar av
koden borde flyttas till andra filer. Annars tycker jag att koden är helt ok.

• Den är helt okej. Det är inte den vackraste koden jag sett, men den har en bra övergri-
pande struktur och har i allmänhet beskrivande variabelnamn och funktioner.

• Eftersom vi använder JavaScript är mycket kasst, men det är fortfarande bra för att vara
JavaScript. Den är någorlunda lätt att förstå om man sätter sig in i det.

• Det mesta känns riktigt bra

• vi har en sjukt konstig struktur på koden som laddar in spelet

J.2 Bilaga G

I tabell J.2 redovisas resultatet av enkätundersökningen som gjordes i bilaga G. Responden-
terna tog ställning till flera påståenden med hjälp av en femgradig skala där 1 respektive 5 är
synonymt med ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer helt”.
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J.2. Bilaga G

Tabell J.2: Resultatet av enkätundersökningen som gjordes i bilaga G. Under påstående finns
de påståenden som respondenterna fick ta ställning till och övriga kolumner är antalet svar
på skalan för respektive påstående

Påstående 1 2 3 4 5
Projektgruppens högsta prioritet är kontinuerlig leverans av programvara 0 1 3 1 1
Projektgruppen välkomnar förändrade krav, även om de sker sent i utvecklingen 0 1 1 3 1
Projektgruppen arbetar tillsammans dagligen 1 3 2 0 0
Projektgruppen är motiverad till att arbeta med projektet 0 2 2 2 0
Projektgruppens kommunikation sker ansikte mot ansikte, både internt och externt 1 4 1 0 0
Projektgruppens främsta mått för framsteg är fungerande programvara 0 0 2 3 1
Projektgruppen uppmärksammar bra design och förstklassig teknik 0 1 2 2 1
Projektgruppen strävar efter enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte
görs är grundläggande 0 1 3 2 0

Projektgruppen arbetar i självorganiserade team 0 0 2 3 1
Projektgruppen reflekterar med jämna mellanrum kring hur arbetet kan bli effektivare och
justerar arbetet därefter 0 1 2 2 1

Individer och interaktion framför processer och verktyg 0 1 3 1 1
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 0 2 1 2 1
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 0 0 1 3 2
Anpassning till förändring framför att följa en plan 0 0 0 4 2
Projektgruppen levererar de viktigaste funktionerna först 1 1 1 3 0
Projektgruppen följer en väldefinierad och förbestämd kodstandard 0 1 2 1 2
Projektgruppen strävar efter en enkel design 0 0 4 1 1
Projektgruppen bedriver noggrann omstrukturering av kod 0 1 3 2 0
Projektgruppen producerar rätt mängd dokumentation 0 0 2 4 0
Projektgruppen använder integrationstestning korrekt 0 1 3 1 1
Projektgruppen arbetar i självständiga arbetsgrupper 0 0 1 5 0
Projektgruppen arbetar i små arbetsgrupper 0 0 2 4 0
Projektgruppens arbete bedrivs i sammanhängande och självorganiserade grupper 0 1 1 4 0
Projektgruppen använder en bra mekanism för att mäta framsteg 0 2 3 1 0
Projektgruppen lägger stort fokus på kommunikation med fysiska möten dagligen 5 1 0 0 0
Projektgruppens interna grupper arbetar samlokaliserat 0 1 4 1 0
Projektgruppen respekterar att arbetet inte behöver bedrivas på obekväma arbetstider 0 0 1 2 3
Jag litar på att de andra i projektgruppen slutför uppgifter som de åtagit sig 0 0 2 2 2
Jag är väldigt motiverad till att arbeta med projektet 0 3 2 1 0
Jag har fått ta del av passande teknisk utbildning för att ha möjlighet att arbeta med pro-
jektet 0 1 0 2 3

Jag anser att produkten vi utvecklar har potential till att bli framgångsrik 2 3 1 0 0
Jag har de kunskaper jag förväntas ha för att kunna genomföra den här typen av projekt 0 0 3 2 1
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Akronymer

BDD Behaviour-Driven Development - beteendedriven utveckling. 11, 73, 74, 78, 102

CI Continuous Integration. iii, vi, 11, 13, 20, 26–29, 32, 62, 70–78, 83, 86, 87, 90, 101–103

Conflict-free replicated datatype En datatyp med en mergeoperation som är associativ,
kommutativ, indempotent och garanterat konfliktfri för alla möjliga ordningar. Ett ex-
empel på en CRDT är union över mängder. 18

CVS Concurrent version system. 54

FOSS free and open-source software. 72

GUI grafiskt användargränssnitt. 54

JSON JavaScript Object Notation. 10, 19

MVC Model View Controller. 5, 16

OSS open-source software. 72, 75

RPG Role Playing Game. iii, vii, 1, 38, 39, 41, 42

SEMAT Software Engineering Method and Theory. 30

SVN Apache Subversion. vii, 53–59, 102

UAT User Acceptance Testing - Användartestning. 26, 28

UX User eXperience. 34

XP eXtreme Programming. 13, 70, 71, 75, 78, 85–90, 102
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Ordlista

Assertion Påstående som måste gälla under exekvering av kod. 73, 74, 78, 101

Backlog En viktig del av en agil arbetsmetod. Är vanligtvis en lista eller kolumn med upp-
gifter som behöver göras. Ger teamet en överblick på vad som är kvar. Se [90] och [91]
för mer information. 10, 66, 102

Behaviour-Driven Development - beteendedriven utveckling I beteendedriven utveckling
så berättar varje testfall en historia (story). Ett exempel på en story är: "bilar får inte vara
gula eftersom alla bilar ska vara svarta". Testfall skrivs sedan för att se till att en story
stämmer. Se [92] för mer information. 100

Build När man kör programmet eller testfall till programmet. Sker oftast efter en integrering
eller ändring. I Travis CI sker en build efter varje push. vi, 13, 29, 71, 72, 75–78

Chai Ett assertion-bibliotek som kan kombineras med valfritt testramverk för JavaScript. 26,
71, 73, 74, 78

Continuous Integration En kodpraxis. Innebär att man slår ihop kod från potentiellt flera
utvecklare till en enda systemversion. Detta kan ske till en så kallad master branch eller
developer branch. Detta sker så fort kod är redo att slås ihop. iii, vi, 11, 13, 20, 26–29, 32,
62, 70, 71, 73, 75–78, 86, 90, 100–103

Daily scrum Viktig händelse inom Scrum där dagliga möten hålls för att få en idé om vad
gruppmedlemmar gjort och ska göra. 86, 88, 90

Git Ett distribuerat versionshanteringssystem. vii, 10, 13, 20, 27, 28, 53–59, 66, 101, 102

GitHub Webbhotell för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder Git. Har stöd för externa
moduler för Continuous Integration. Se [93] för mer information. vi, 10–13, 19, 26–28,
53, 58, 66, 72, 73, 75, 78, 93, 94, 102, 103

Google Docs Dokumenthantering online tillhandahållen av Google, för mer information se
https://www.google.se/intl/sv/docs/about/. 10, 19

Google Drive Google drive är en molnlagringstjänst som tillhandahålls av Google, för mer
information se https://www.google.se/drive/. 10, 14, 19
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Ordlista

Issues Issues [94] är en feature hos GitHub [93] där man kan lista problem och buggar som
behöver åtgärdas. Man kan även använda Issues som en backlog till projektet. 10, 12,
13, 19, 26–28, 58, 66

Jasmine Ett BDD-testramverk för JavaScript. 11, 20, 23, 25, 26, 71, 74, 75, 78, 102

JavaScript SÄTT IN VALFRI BESKRIVNING. 10, 16, 27

JavaScript Object Notation Textbaserat format för överföring av data där en attribut mat-
chas med ett värde. 10, 100

Jenkins Ett verktyg för Continuous Integration. Stödjer versionshanteringssystem såsom Git
eller SVN. 72, 73, 78

Karma En testkörare som stödjer bland annat Jasmine och som kan användas med Continu-
ous Integration via exempelvis tjänsten Travis CI. 11, 20, 71, 73–75, 78

Kodgranskning Ett systematiskt sätt att granska kod för att upptäcka buggar och höja kva-
litén. Utförs i detta projekt alltid av en annan part än de(n) som skrev koden. Se [17] för
mer information och [95] för en mall. iii, 4, 13, 14, 26, 27, 29, 32, 77

Magnum CI En Continuous Integration-tjänst som bygger och testar mjukvara som finns
tillgänglig på bland annat GitHub. 72, 73, 75, 77, 78

Mocha Ett testramverk för JavaScript. 25, 26, 71, 73, 74, 78

Model View Controller Ett vanligt designmönster för systemutveckling, där systemet de-
las upp i tre moduler; Model, View och Controller. Model innefattar datan och dess
struktur, View behandlar hur datan ska presenteras, och Controller är den modul som
genomför förändringar i datan. 5, 16, 100

Parprogrammering Regel från XP där man i ett par skriver kod, bredvid varandra. Den som
inte aktivt skriver kan då exempelvis verifiera att koden som skrivs är korrekt och upp-
fyller den standard som är bestämd. iii, 13, 14, 29, 32, 71, 86–88

Pull-reqeuest Be att någon/några kollar igenom din kod innan den tillåts bli sammanfogad
med huvudgrenen. 66, 69

Push Gör lokala ändringar globala i versionshanteringsprogrammet. Specifikt kommando
för Git. 71, 77, 101

Repository En plats i datorns filsystem där filer som versionshanteras finns. 13, 53–59, 71

Scrum En agil utvecklingsprocess. 13, 70, 75, 78, 85, 86, 88–90

SEMAT Kernel ALPHA:s Metod för att hantera vanliga problem en projektgrupp stöter på
under mjukvaruprojekt. Kort kallade Alpha State Cards, med olika stadier för projektet
och projektgruppen, placeras ut på en tidslinje och följs upp kontinuerligt. iii, v, 2, 20,
31

Slack Ett molnbaserat samarbetsverktyg som används främst för textbaserad kommunika-
tion inom projektet. Se [96] för mer information. vi, 10, 11, 20, 26, 27, 72, 73, 75

Sprint planning Viktig händelse inom Scrum där ett planeringsmöte hålls inför varje sprint.
86, 88
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Ordlista

Sprint review Viktig händelse inom Scrum där ett möte hålls i slutet av varje sprint för att
gå igenom utfört arbete under sprinten. 86

Tile Kvadratiskt grafikelement. 10

Travis CI En Continuous Integration-tjänst som bygger och testar mjukvara som finns till-
gänglig på GitHub. vi, 11, 20, 26, 28, 29, 32, 72, 73, 75–78, 101, 102

User Acceptance Testing - Användartestning Produkten testas av användare som represen-
terar målgruppen. Testar specifikt icke-funktionella krav. 100
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