Självständigt arbete på grundnivå
Independent degree project - first cycle

Datateknik
Computer Engineering
Spacecraft, Komponentsbaserad utveckling
Fredrik Larsson

DT140G – Självständigt arbete, 15 hp
Fredrik Larsson

2017-05-15

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi
Examinator: Mikael Hasselmalm, mikael.hasselmalm@miun.se
Handledare: Mattias Dahlgren, mattias.dahlgren@miun.se
Författare: Fredrik Larsson, frla0501@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: VT, 2017

ii

DT140G – Självständigt arbete, 15 hp
Fredrik Larsson

2017-05-15

Sammanfattning
Jag undersöker konceptet återanvändning av kod i samarbete med webbyrån
Whitespace. Genom praktik på plats i Malmö ska jag arbeta med ett utvecklingsverktyg kallat Spacecraft som de inom byrån själva utvecklat. Konceptet
bygger på en komponentbaserad arbetsmetod där det i Spacecraft som utveck lingsmiljö är möjligt att strukturera sin kod baserat på komponenter med dess
tillhörande HTML, JavaScript, CSS, konfiguration, bilder etc. Metoden ska
göra komponenter enklare att flytta och återanvända, tanken är att detta bland
annat ska bidra till en både mer effektiv- och kvalitetssäkrad produktion. Främst
kommer mitt arbetet att fokusera på distribution och arkitektur för komponenter
samt anpassning av funktionalitet i Spacecraft.
Nyckelord: Utvecklingsmiljö, front-end, återanvändning av kod, arkitektur, JavaScript, CSS/SASS, Gulp, Git.
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Abstract
I'm doing a survey about the concept of reusing code in collaboration with the
web-agency Whitespace. Through internship in the Malmö-office I will work
with development of the in-office built tool Spacecraft. The concept is to work
in production with smaller separate pieces where in Spacecraft it´s possible to
structure code based on components with its associated HTML, JavaScript,
CSS, images etc. This should make the components more portable and reusable,
which can contribute to both efficiency and quality in production. Mainly, my
work will focus on distribution and architecture of components as well as adaptation of functionality in Spacecraft.
Keywords: Development tools, front-end, reuse of code, architecture, JavaScript, CSS/SASS, Gulp, Git.
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Terminologi
Termer
Whitespace

En webbyrå vilken detta arbete utförs hos och i samarbete med.

Spacecraft

Webbutvecklingsverktyg för front-end anpassat för en
komponentsbaserad arbetsmetod.

Stilguide/Styleguide

För användare dokumenterade komponenter, en guide
kring hur användning sker.

Komponentsbaserad
arbetsmetod

En metod för webbutveckling där produktionsenheter
delas upp i- och arbetet baseras på komponenter.

Komponent

I denna kontext, ett avgränsat element av en
webbplats.

Gulp

JavaScriptsbaserad verktygsuppsättning för
automatisering av arbetsflöde.

NPM

Node Package Manager, pakethanterare för
distribution av mjukvara.

Git

Namn på versionshanteringssystem.

Git-repo

Ett projekt distribuerat med Git.
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Introduktion
Jag kommer att samarbeta med företaget Whitespace[8] och genomföra mitt
projekt under praktik på deras Malmö-kontor. Här kommer jag att arbeta med
vidareutveckling av ett verktyg som bygger på en komponentbaserad
arbetsmetod[13]. Konceptet är att strukturera kod utifrån komponenter, det
innebär att HTML, JavaScript, CSS, konfiguration, bilder etc som tillsammans
utgör en komponent tydligt placeras tillsammans och avgränsas lika tydligt från
varandra. Det finns ingen uttalad begränsning för vad som utgör en komponent,
det kan vara exempelvis en meny, sökfält, knapp, bildgalleri eller en sidfot. Att
strukturera kod efter komponenter ska göra den enklare att återanvända och
flytta mellan projekt, tanken är att detta kan bidra till både effektiv och
kvalitetssäkrad produktion.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Verktyget heter Spacecraft[14] och har utvecklats av folk inom Whitespace.
Arbetet i Spacecraft som utvecklingsmiljön utformat efter en
komponentsbaserad arbetsmetod. Spacecraft används för produktion hos
Whitespace i dagsläget men hanteringen av komponenter vid återanvändning
görs genom att kopiera och klistra in filerna mellan de olika projektens
kataloger lokalt. För att kunna spara, utveckla och återanvända komponenter
mer strukturerat finns det tankar om att skapa en metod för att lagra dessa på ett
sätt som ger bra överblick för vilka komponenter som finns tillgängliga samt
hur de är byggda eller vad de består av. Det ska sedan på ett enkelt vis vara
möjligt att hämta hem en komponent och installera den i det egna projektet. Det
ska ske på ett sådant sätt att det är standardiserat, passar metodens arbetsflöde
och är väl integrerat i Spacecraft. Det är alltså en fråga om utformning av
distribution till vad som kommer att beskrivas som ett komponentbibliotek för
Spacecraft.

1.2

Övergripande syfte
För att kunna utveckla Spacecraft kommer jag till en början behöva utbilda mig
inom verktyget. Jag kommer inledningsvis att arbeta med Spacecraft och dess
underliggande tekniker genom informationsinsamling, laborationer, studier av
kod och -flöden. Dessa studier ska senare möjliggöra för mig att analysera och
utvärdera alternativ för utformning och hantering av återanvändbara
komponenter samt implementering och testkörning av vald metod.

1
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Komponenter och komponentbibliotek kommer att vara i fokus för mitt arbete.
Grundläggande frågeställningar handlar om hur distribution och
versionshantering kan utformas samt hur funktionalitet för Spacecraft ska
utvecklas för att skapa kompatibilitet. Exempel på eventuella kringliggande
faktorer är namngivningsstandard, licensiering, dokumentation, klassificeringar
som tex tillgänglighetsanpassning och bakåtkompatibilitet etc, dessa är exempel
på faktorer som nödvändigtvis kommer att beröras och tas hänsyn till. Sådan
dokumentering och standardisering kan vara av extra vikt då det finns en vision
att Spacecraft i framtiden ska kunna distribueras under Open Source[15] licens
för att andra utvecklare ska kunna ta del av och bidra till vidareutvecklingen.

1.3

Avgränsningar
Målet är ej ett resultat representerat av en tydligt avgränsad produkt. Stor del av
arbetet kommer att bestå av studier av Spacecraft som ska leda vidare till
analyser och planering för verktygets möjligheter till utbyggnad, därav är
projektet till viss del rena studier av- och planering för ett verktyg utan att
någon produktion sker. Utvecklingen av det befintliga verktyget kommer
antagligen att ske med flera ingrepp och produktion på flera ställen i
arbetsflödet.

1.4

Detaljerad problemformulering
Jag kommer att söka förslag på hur arkitekturen kan se ut för ett komponenters
integration i Spacecraft. Detta kommer att kräva en god insikt på flera plan i hur
Spacecraft fungerar. Det kommer att bli nödvändigt att tillgodose sig kompetens
om de underliggande teknikerna eftersom att dessa bestämmer förutsättningarna
som mitt arbete måste grunda sig på. Förstudien kommer därav ges stort utrym me så undertecknad kan förstå syntax och arbeta med följande tekniker och ut vecklingsverktyg:
• ScssFel: Det gick inte att hitta referenskällan
• Twig.jsFel: Det gick inte att hitta referenskällan (eller liknande template-engines)
• FractalFel: Det gick inte att hitta referenskällan
Utifrån detta övergår arbetet till att klargöra, beskriva och visa på hur kompo nenter kompatibla med Spacecraft skulle kunna implementeras. Olika förslag
för arkitektur, distribution och flöde kommer att behöva utvärdering för att
identifiera de viktigaste faktorerna, begränsningar och möjligheterna för den
faktiska implementeringen. Även hur Spacecraft används i nuläget måste analy seras och kritiskt granskas hur väl det är anpassat för denna typ av distribuerade
komponenter, alltså kan eventuella förändringar föreslås även för Spacecraft.
Dokumentation tillhörande alla delar av projektets utbyggnad och komponenter
skall tas fram och tillgängliggöras för andra användare som brukar eller arbetar
med vidareutveckling utifrån mitt arbete. Även kompletterande dokumentation
kan vara nödvändig att ta fram då Spacecraft till viss del saknar detta. Mark2
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down-filer och digital publicering kommer främst att användas för att samla do kumentationen.

1.5

Etiska aspekter
Jag kommer att analysera vilken indirekt inverkan mitt arbete kan ha, det både
som ämne i stort och som produkt. Det kan finnas etiska aspekter gällande pro jektet att ta hänsyn till från kollektiv- till individnivå gällande både brukare och
producent.

1.6

Översikt
I kommande kapitel kommer en teoristudie att presenteras som förklarar nödvändiga områden för att kunna tillgodose sig rapportens innehåll. Kapitel 3, me tod, går igenom på vilka sätt problemet kommer att angripas och hur det är pla nerat dessa metoder stegvis ska leda fram till ett resultat. Det praktiska arbetet
där metodiken appliceras i verkligheten kommer att beskrivas i konstruktions kapitlet. Resultatet av föregående studier, planering och praktiska arbete kom mer att redogöras i kapitel 5 medan kapitel 6 kommer att diskutera detta resultat
och process som lett fram till det.

1.7

Författarens bidrag
Projektet kommer att behandla utveckling av ett redan befintligt verktyg. Förhållningssättet mot befintlig produkt är att generellt kommer material som tex
kod och grafik som presenteras att vara skapat av undertecknad om inte annat
anges. Arbete med befintlig produkt kommer att refereras till, diskuteras eller
ändras på ett sätt som tydligt visar- och skiljer för läsaren vad som är författarens bidrag i sammanhanget.
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I introduktionen beskrivs Spacecraft som ett utvecklingsverktyg som är anpas sat efter en komponentsbaserad arbetsmetod. Det går även att beskriva som en
utvecklingsmiljö för front-end[16] utveckling i vilken arbetet är baserat och
strukturerat efter komponenter. I gränssnittet går det att navigera mellan komponenter och utläsa tillhörande dokumentation, anteckningar, CSS, konfiguration etc. Detta gränssnitt kallas även för ”stilguide” då det kan publiceras och
utgöra en guide för Front-end utveckling med den produkt den representerar.
Verktygets gränssnitt ligger i webbläsaren. I figur 2.1 nedan finns bla följande
element.
1. Navigering dokumentation
2. Navigering komponenter
3. Komponents grafiska utseende
4. Komponentmeny (html, dokumentation, css, konfiguration etc)

Figur 2.1: Skärmdump av Spacecrafts gränssnitt.

Med komponent menas i denna kontext att avgränsade element eller delar av en
webbplats definieras som en komponent. Att sedan arbeta komponentbaserat innebär att den kod som en komponent utgörs av i form av HTML, CSS, JavaScript etc ska gå att enkelt särskilja, isoleras eller flyttas.

4
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De tekniker som utgör- eller används i arbetet med Spacecraft beskrivs nedan
var för sig.
2.1.1

Gulp
Med Gulp är det möjligt att automatisera delar av arbetsflödets uppgifter i sin
utvecklingsmiljö, det kan handla om kopiering-, minifiering-, kompilering av
kod och mycket mer[6]. Automatiseringen sätts upp med olika Gulp-tasks där
olika uppgifter utförs efter varandra enligt det flöde som designas.

2.1.2

Fractal
Fractal är ett verktyg som är anpassat för att hjälpa till vid en komponentbaserad arbetsmetod för att bygga och dokumentera komponenter/komponentbiblio tek, stilguider och att senare även kunna integrera komponenter in i utvecklingsprojekt[4].
Spacecraft hämtar mycket av sin funktionalitet från verktyget Fractal med dess
underliggande moduler och är helt beroende av detta för sin funktionalitet. I
Fractal finns all funktionalitet- och det användargränssnitt för att presentera sin
stilguide tillsammans med dokumentation, synkroniserad webbläsare och mycket mer.

2.1.3

SCSS och SASS
Spacecraft är byggt för att använda SCSS för att skriva CSS. Att arbeta med
SCSS ger utökade möjligheter för CSS där det exempelvis är möjligt att dekla rera variabler och arbeta med en nästlad syntax samtidigt som ”vanlig” CSS
fungerar fullt ut inom syntaxen. SCSS fungerar ej direkt i en webbläsare utan
måste kompileras till CSS.
Det finns även en syntax kallad SASS som fungerar i samma kompilator, vilken
av dessa som används är mycket en smaksak. Kortfattat så nästlar SCSS med
klammerparenteser medan SASS använder indentering för samma sak[5].

2.1.4

Twig.js
Twig.js är den template engine(mallbyggare) som används som standard för
Spacecraft. Twig är i grunden en PHP baserad template engine där Twig.js utgör
en JavaScriptbaserad version av ursprungliga Twig. Med en template engine går
det att modifiera- och skriva dynamisk HTML baserat på innehåll och data som
kan hanteras separat[7].

2.2

Git
Git är ett system för versionshantering[2] av mjukvara. Git-projekt har sparad
historik för de ändringar användare gjort för varje gång de synkar projektet mot
dess Git-repo(Git-repository). Det är ett kraftfullt verktyg för arbete med flera
utvecklare i samma projekt då Git möjliggör synkronisering, hantering av ver5
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sioner och historik. Med distribuerat menas att de enskilda lokala kopior som
finns av projektet innehåller full historik för detsamma[3].

2.3

NPM
Node Package Manager (NPM) och är för Node.js standard som pakethanterare. Kommunikation sker via kommandotolken mot registret för att distribuera
eller ladda ner paketen som även kallas för moduler[1]. Projektkataloger som
har en giltig package.json fil kan publiceras på NPM och kan bli tillgänglig för
andra utvecklare att ladda ner och använda.

6
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Det grundläggande arbetet består av studier av de tekniker som Spacecraft byg ger på, här handlar det dels om kompetensutveckling för undertecknad som i ett
senare skede även kommer att utgöra nödvändig kunskap för att kunna kritiskt
jämföra och utvärdera alternativa tekniker. För att avgränsa detta moment och
hålla det inom en rimlig tidskonsumtion kommer grundläggande teoretisk förståelse anses tillräcklig för att sedan låta senare praktiskt arbete med teknikerna
utgöra en vidare praktisk studie. Information kommer att hämtas från utgivares
egna dokumentation och handledare på Whitespace.

3.2

Kartläggning av arkitektur och flöde
För att vidareutveckla verktyget Spacecraft kommer det inledningsvis vara stor
fokus på att förstå konceptet och den utvecklingsmiljö som verktyget utgör.
Dels genom ovanstående teknikstudie men även studier av verktyg och metod
på ett filosofiskt-, åsikts- och visionärt plan genom att diskutera dessa aspekter
med utvecklare av Spacecraft och de som arbetar med att utveckla webbplatser
med det.
Detta arbete ska resultera i ett underlag som kan användas för utvärdering av
olika alternativ för hur utbyggnad för kompatibilitet mellan Spacecraft och stan dardiserade komponenter kan genomföras. Antagligen kommer detta ej enbart
hantera komponenters uppbyggnad utan även föreslå nödvändig utbyggnad av
funktionalitet för Spacecraft för att kunna hantera dessa komponenter och det
arbetsflöde som kommer att stå som förslag.
Gemensamt för alla delar som står inför förändring är att undertecknad kommer
att praktiskt skapa denna funktionalitet, dokumentation etc som krävs för proto typens användning.

3.3

Skiss och utvärdering av olika alternativ för
vidareutveckling
Grafiska skisser och flödesscheman kommer främst att användas för att förklara
nuvarande logik och flöde samt för att presentera olika förslag för ett kompo nentbiblioteks implementering i Spacecraft. I första hand kommer alltså dessa
grafiska skisser över logik, arkitektur och flöde vara underlag för beslut om vidareutveckling. De tekniska utmaningarna kommer senare att antas för att följa
de beslut som tagits. Det för att förenkla modellerna och att undvika att tänka
för praktiskt eller tekniskt kring dessa utan behålla fokus på arkitektur och flö de.

7
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Utveckling- och testning av nya funktioner i Spacecraft
Denna fas kommer att innebära fokus på praktiskt arbete och tekniska lösningar
för att bygga vad som beslutats tidigare i processen. Detta kommer att bli en
viktig del av processen som kan avslöja problematik i det praktiska arbetet som
ej har förutsetts av föregående planering eller att olika alternativ för att lösa
samma uppgift uppstår. Löpande beslut kommer att baseras på ett kritiskt för hållningssätt och utvärdering av flera faktorer som tidsåtgång, användbarhet,
prestanda etc. Eventuell återgång till skisser och utvärderingar av olika alterna tiv kan bli nödvändig.
Målet för denna fas i utvecklingen är att skapa en fungerande prototyp för Spacecraft tillsammans med en eller flera komponenter som kan testköras, demonstreras och utvärderas. Information, återkoppling och testresultat för användning och prestanda kommer att samlas men utvärdering av detta kommer att ges
större vikt vid avslut och som underlag för en eventuell faktisk implementering
där prototyp lyfts till användning i skarpa projekt.

3.5

Praktiskt arbete med Spacecraft och komponentbibliotek
som metod för testning och utvärdering
Test och utvärdering kommer med denna fas att ges stort utrymme där flertalet
prototyper till komponenter som tillsammans kan utgöra en webbplats kommer
att utvecklas för att med dessa bygga en stilguide. Det kommer ej att vara en
webbplats för en verklig kund för att kunna arbeta generellt med komponenter
utan att kompromissa och behöva arbeta specifikt. Det för att fokus ej ska ham na för mycket hos resultatet mätt mot en kunds behov utan riktas mot hur det är
att arbeta i den miljö som tidigare utvecklats i projektet.

3.5.1

Metod för produktion av komponenter
Då användandet och arbetet i verktyget kommer att vara fokus för detta praktis ka test snarare än produkten som skapas kommer mindre vikt läggas på stilguiden som helhet och komponenter som den bygger på. Det kommer dock att finnas vissa krav eller riktlinjer för koden som skrivs eftersom återanvändning av
kod är en av anledningarna till att arbeta komponentsabaserat. Det innebär för
detta moment att koden ska vara tydlig och hålla god kvalitet för att vara till gänglig för utvecklare andra än undertecknad att använda sig av.

3.5.2

Avslutande utvärdering
Detta testprojekt med Spacecraft och utveckling av komponenter ska göras kritiskt med löpande utvärdering och ge en bra bild av det faktiska resultatet av ar betet. Testet bör besvara vissa frågor samtidigt som det antagligen kommer att
visa på nya problem och frågeställningar. Det ska utgöra ett bra underlag för beslut kring huruvida prototypen ska genomföras som verklig produkt eller inte
och hur den i såna fall bör utformas i relation till prototypen och dess testresul tat.

8
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För att sätta igång att studera Spacecraft ges jag av Whitespace åtkomst till di verse pågående och avslutade Git-repon[17] för projekt där Spacecraft använts.
Jag klonar dessa projekt för att få en lokal kopia att studera och laborera med.
Det mest intressanta projektet är det som kallas Spacecraft-Starter vilket är en
grundstruktur från vilken det ska vara lämpligt att utgå ifrån då nya projekt startas upp. Detta är intressant då det antagligen är den grund som jag själv kom mer att utgå ifrån och vidareutveckla i arbetet med att implementera kompatibi litet för komponenter.
Efter att jag har installerat projekten så har jag ett möte med mina handledare på
Whitespace där de berättar om sina tankar-, historia- och visioner kring Spe cecraft-projektet. De går även igenom Spacecrafts olika delar och visar hur
verktyget fungerar utifrån de olika projekten.

4.2

Grundläggande laborationer
Genom laborationer i projekten parallellt med studier av de tekniker som an vänds lär jag mig dels arkitekturen och arbetsflödet för Spacecraft men även de
enskilda tekniker som jag tidigare saknade tillräcklig kunskap om. Detta visar
sig bli ett omfattande arbete, momentet överskrider den planerade tidsåtgången
enligt tidsplanen för projektet, men inte så pass mycket att någon omformule ring av projektspecifikationen blir nödvändig.

4.3

Identifiera objekt och skapa samband
För att möjliggöra processen att välja ut- och senare använda sig av komponen ter till ett projekt identifierar jag följande tre objekt; lokalt projekt, komponent-/er och någon form av presentation för komponent-/er. Mer konkret ser
jag dessa möjligheter utifrån detta.
•

Min utgångspunkt är att det lokala projektet utgörs av Spacecraft som
utvecklingsmiljö.

•

Komponent-/er kan antingen distribueras som en medföljande del av
Spacecraft, eller helt fristående, men att de i det senare fallet utvecklas
för att vara kompatibelt med Spacecraft. De kan även samlas i paket, likt
kompletta teman, eller distribueras som enskilda komponenter.

•

Som presentation går det att ha källkoden publikt publicerad men det är
fördelaktigt om möjligt att låta användare se och testa ett visuellt exem-
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plar av komponenten. Helst ska även dokumentation inkluderas i denna
presentation.

4.4

Arkitektur utifrån objekt och samband
Utgångsläget förklaras i figur 4:1, ingen presentation finns och sambandet utgörs av att kopiera kod från ett tidigare projekt och klistra in i nuvarande ut vecklingsfolder. Antagligen behöver koden för en sådan komponent ”städas”
från den anpassning som gjorts för föregående projekt.

Figur 4:1 Sambandet mellan komponenter och Spacecraft som utgångspunkt.
Alternativet att komponenter ingår likt ett bibliotek i Spacecraft som en
modul-/er innebär att ett eller flera komponentbibliotek ingår i Spacecraft och
att de skapar ett beroende av varandra. Presentationen skulle per automatik kunna finnas som publikt Git-repo och/eller på Npm, då det utgör ett eget isolerat
paket, som sedan en installation av Spacecraft inkluderar genom att ange det i
package.json filen. Det skulle alltså innebära en tydlig struktur och avgränsning
av komponentbiblioteket som gör att det går att utveckla fristående samtidigt
som det enkelt implementeras i Spacecraft.
4.4.1

Komponenter inkluderat i Spacecraft
Att inkludera komponenter direkt i Spacecraft är en intressant modell, jag be stämmer mig för att skapa den extra funktionaliteten som krävs för att kunna
testa det som en prototyp. Detta innebär för komponenthanteringens del att jag
placerar en testkomponent i node_modules foldern för Spacecraft som exporte rar sin egen sökväg i index.js och tillgängliggör alltså detta för den funktionali tet som jag sedan bygger med Gulp. I Spacecraft lägger jag till automatiserade
processer med Gulp-tasks som lyfter in komponentens filer på rätt plats i projektet, dessa sökvägar definierar jag genom att utöka den befintliga Json-formaterade konfigurationsfilen för projektet. I detta läge skulle det kunna vara nog
att hårdkoda in namnet för den komponent som ingår i prototypen, det skulle ge
en bra bild av arbetsflödet, men jag anser inte att det skulle ge en tillräckligt bra
idé om hur det skulle vara att arbeta efter metoden. Då ett komponentbibliotek
vid verklig användning antagligen kommer att innehålla långt mycket mer komponenter än vad som används vid varje projekt måste det gå att vara selektiv
och ange vilken/vilka komponenter som ska installeras. För att göra använ 10
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darupplevelsen för prototypen mer verklig måste jag redan i detta stadie utöka
mina Gulp-tasks för att kunna skicka med parametrar som anger vilken kompo nent som ska importeras för användning. För detta använder jag mig av ett Node.js bibliotek som heter Yargs vilket gör det möjligt att skicka med parametrar
till, som i detta fall, exempelvis Gulp-tasks. Det är ett nyckel och värde par som
mina tasks blir beroende av, nyckeln ska heta component och värdet ska matcha
den komponent som önskas. Prototypen för denna arkitektur och flöde illustreras nedan i figur 4:2, kommandot i den mörkgrå rutan visar hur en Gulp-task
med namnet ”import” anropas och en parameter med namnet ”component”
skickas med och värdet för denna ska sen matcha namnet på komponenten.

Figur 4:2 Komponent som paket inkluderat i Spacecraft där användare
impoterar önskade komponenter genom att anropa Gulp-tasks tillsammans med
parameter som identifierar komponent genom namn.
4.4.2

Fristående komponenter
En alternativ modell till ovanstående är att låta komponenter och Spacecraft
vara helt fristående varandra där ingen inkluderas eller blir beroende av den
andre, men där de däremot utvecklas med en sådan arkitektur och funktionalitet
som skapar kompatibilitet de emellan. Även denna modell är något som jag bestämmer att det ska byggas en prototyp för. Jag kan återanvända tidigare funk tionalitet för import med Gulp-tasks och även använda samma struktur på komponentpaketet. Det till trots blir arbetet med denna prototyp relativt omfattande.
Detta beror till stor del på följande två faktorer:
•

Jag beslutar att en presentation ska skapas för publik åtkomst.

•

Jag bryter ner konceptet komponentbibliotek till komponenter och dis tribuerar dessa via Npm eller som Git-repo.

Trots tidsåtgången anser jag det viktigt att publicera komponenter publikt då det
ger helheten till den prototyp som nu skapas, det ger ett bättre diskussions- och
beslutsunderlag. Denna presentation byggs genom befintlig funktionalitet i Spa 11
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cecraft som ger en översyn av komponenten tillsammans med dokumentation
som statisk html. Hur detta går till eller ser ut kommer jag ej att gå in på närma re under detta arbete. Det viktiga är att det finns då det skapar ett samband i ar betet vid testandet av prototypen.
Beslutet att ej använda konceptet komponentbibliotek som i föregående modell
för denna arkitektur utan att istället prata enskilda komponenter är att det skiljer
sig på så vis att biblioteket inkluderas direkt i Spacecraft medan komponenter i
detta fall är fristående. Istället för att få alla komponenter inkluderat (som är fal let med tidigare nämnda komponentbibliotek) och sedan välja enskilda komponenter att använda sig av är det nu möjligt att hoppa över det steget i hierarkin.
Istället importeras enskilda komponenter direkt utan att de först ska tillhöra ett
komponentbibliotek. Möjliga fördelar med detta är att oanvända komponenter
ej heller ligger som onödig kod i projekt, mindre datatrafik vid installation, stör re kontroll över enskilda komponenter etc. En nackdel om flertalet komponenter ska användas kan vara att det behövs en installation per komponent istället
för en per bibliotek.
Jag publicerar en ”testkomponent” på NPM, vilken utgörs av samma komponent som används för test i den första prototypen. Flödet för användare av denna prototyp att importera en komponent i ett projekt visas i figur 4:3. Det liknar
processen från att arbeta med prototypen som beskrivs i figur 4:2 men steget att
först behöva ladda ner eller installera en komponent från NPM innan den kan
importeras tillkommer.

Figur 4:3 Fristående komponenter som paket distribuerade via exempelvis
NPM som först installeras i Spacecraft som utvecklingsmiljö för att sedan
importeras till projekt.
4.4.3

Utvärdering av prototyper och alternativ för arkitektur
Genom möte med testkörning och diskussion kring de olika prototyperna och
alternativen tillsammans med handledare från Whitespace finner vi ett gemen samt beslut. Modellen med fristående komponenter som visas i figur 4:3 är den
12
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som jag ska arbeta vidare utifrån. Beslutet är taget baserat på flera anledningar
men där oberoendet komponenter sinsemellan och gentemot Spacecraft är hu vudorsak.
Det innebär att komponenter ska vara kompatibla både med varandra och Spa cecraft utan att skapa beroenden. Förhoppningen är att varje enskild komponent
blir tydligare att överblicka, enklare att underhålla och distribuera samt att det
ska vara fritt att skapa och dela komponenter utvecklare emellan. Då de är fri stående från Spacecraft kan alltså vem som helst bidra med egenutvecklade
komponenter utan att vara inblandad i utvecklingen av själva Spacecraft.
Dessutom kan användare själva sätta samman sina paket med tillhörande komponenter och distribuera enligt metoden där komponenter inkluderas i Spacecraft från denna arkitektur. Med full kompatibilitet utan beroenden ger det en
flexibilitet och möjlighet att utforma sitt Spacecraft-paket helt fritt efter behov
och önskemål.

4.5

Dokumentation- och standardisering av vald prototyp
Jag väljer att strukturera arbetet med att vidareutveckla den prototyp som valts
ut ovan enligt tre moment och kommer att förklara processen utifrån dessa. Det
handlar kort om modifiering av Spacecraft för att vara kompatibelt att importera komponenter, skapa standard för komponenter med en komponent som distribueras som en mall för denna standard och att publicera en stilguide för att
ge ett bra exempel på produkt från arbetet med komponenter. Det mesta av
funktionaliteten är redan skapad i det stadiet av prototypen som ovan tagits
fram men mycket av dokumentationen saknas och kommer här att kompletteras.

4.5.1

Dokumentation för modifiering av Spacecraft
Tidigare modifiering av den befintliga ”Spacecraft Starter” väljer jag att kalla
för ”Spacecraft Starterkit”[18]. För denna kompletterar jag informationen i README.md filen i roten av projektet med vad som rör den utökade funktionalitet som tillkommit. Det är i huvudsak de Gulp-tasks som finns att se i bilaga A
som Spacecraft Starterkit utökats med.
Det mesta av ändringarna som jag gör är i modulen Spacecraft som både Spacecraft Starter och -Starterkit i sin tur bygger på. Sambanden kan vara förvirrande och kan behöva förtydligas. En metaforisk förklaring är att Spacecraft är
”motorn” där Starter utgör ”skalet” och mappstrukturen, för att göra en helt fri stående prototyp har jag valt att namnge ”skalet” annorlunda (Starterkit) och
modifiera motorn i det. Detta för att arbetet inte med säkerhet kommer att an vändas och att utvärdering sker enklare med projektet fristående och direkt jäm förbart.
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Figur 4:4 Visar hur olika Gulp-tasks skrivna för att importera komponenter
kopierar in dess filer till olika ställen i Spacecraft Starterkit. Den
testkomponent jag tidigare skapat utgör exemplet till höger i bilden medan
Spacecraft Starterkit syns till vänster.

4.5.2

Dokumentera standard för komponenter
Den tidigare utformade testkomponenten kompletteras med dokumentation där
den standard för namngivning och utformning som ska följas för att möjliggöra
implementation i Spacecraft skrivs ner i README.md filen för projektet. Den na komponent med dokumentation blir som en mall eller standard för hur utformningen ska se ut. Utifrån dokumentationen ska den dels vara enkel att för stå och använda sig av men även ge en bra guide för hur en användare kan ska pa egna med Spacecraft kompatibla komponenter. En standard för namngivning
och katalogstruktur är viktigt för att kunna skapa tasks som kan läsa av och kopiera in komponentens olika delar till rätt plats i Spacecraft, figur 4:4 ovan visar
detta samband där den högra katalogen visar standarden som jag valt för komponenter. Det är till stor del denna standard som skapar kompatibilitet mellan
komponent och Spacecraft.

4.5.3

Dokumentation av publicerad stilguide
Dokumentation till Stilguiden skrivs och vissa filer städas bort som hamnat där
vid olika försök och tester under utvecklingen av den tidiga prototypen. Detta
kommer att användas som stilguide för det fortsatta arbetet med testning, efter som att den inte behövs som någon form av mall så utgör den ett bättre exempel
om den fylls på med ett riktigt utvecklingsprojekt som exempel.

14
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Skapande av komponenter som test
Jag påbörjar här en testfas där hela den arkitektur som byggts kommer att användas. Komponenter ska till en början utformas enligt den struktur som gör de
kompatibla med den skapade import-funktionaliteten. Sedan kommer alla komponenter att dela ett gemensamt Git-repo men publiceras var för sig på NPM.
För publikation på NPM krävs det att varje komponents folder har en riktigt
skriven package.json-fil[19] och information i README.md som visar för användare hur den används.
Som utvecklingsmiljö laddar jag ner den inom projektet utformade Spacecraft
Starterkit på nytt så jag får ett helt blankt projekt att utgå ifrån eftersom det
finns mycket testfiler i de jag använt under utvecklingen.
Det är mellan denna miljö och lokala kopior som den manuella hanteringen av
komponenter kommer att uppstå som nästan är oundviklig. Eftersom komponenterna är fristående enligt den modell som valts och har sin plats lokalt utanför det Spacecraft Starterkit projekt i vilket jag nu utvecklar dem så kommer
den nya koden, om en vill uppdatera komponenten med denna dvs, behöva ko pieras och klistras in lokalt innan komponentfoldern kan synkas mot Git och
NPM för att uppdateras där. Mer om denna manuella hantering senare då det
kommer att ske praktiskt inför publicering.

4.6.1

Design och flöde för webbplats
Den grafiska designen och andra aspekter för webbplatsen i stort kommer ej att
ges någon större prio i projektet, det eftersom det är hanteringen av komponen ter snarare än komponenter i sig som står i fokus, men de ska ändock vara fungerande, användbara och responsiva komponenter som kan representera i presentationer. De komponenter som skapas ska fungera väl tillsammans så de kan
utgöra en form av tema. Prefixet ”spc_” används för namngivning som en förkortning av Spacecraft. Följande enskilda komponenter planeras att byggas:
•

”spc_article” -En stor komponent som ska innehålla en hel bloggpost/ar tikel.

•

”spc_hero_article” -Förhandsvisning av singel bloggpost/artikel i stort
format.

•

”spc_article_excerpts” -Förhandsvisning av flera mindre bloggposter/artiklar.

•

”spc_fullwidth_heading” -Ska kunna hantera sidans namn och anpassa
sig efter olika förhållanden med antal tecken och skärmstorlek.

•

”spc_inline_menu” -Meny som ska anpassa sig efter antal poster samt
kunna hantera en nivå av undermeny.

•

”spc_more_button” -Knapp som kan kustomiseras men som i denna design funktionellt kan användas för att läsa in fler förhandsvisade bloggposter/artiklar i komponenten ”spc_article_excerpts”.
15
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•

”spc_social_widget” -Infällbar meny med kontaktinformation och ikoner till externa webbplatser (tex Twitter och Instagram).

•

”spc_simple_footer” -En enkel sidfotskomponent.

Bilaga B visar komponenterna på en skärmdump av den färdiga desktopversionen.
4.6.2

Arbete med den komponentsbaserade arbetsmetoden
Spacecraft är en väl fungerande utvecklingsmiljö att bygga komponenter i med
god överblick i gränssnittet. Jag har ingen erfarenhet av någon annan template
engine men Twig.js som används som default i Spacecraft är mycket lättanvänt.
Med enkla kodsatser är det möjligt att göra tex loopar och villkorssatser för att
placera ut dynamiskt innehåll i HTML-koden hämtat från Json-formaterad data,
för komponenters ursprungsläge används platshållardata för allt innehåll. Denna
Json-data byts antagligen ut mot data hämtat med anrop mot en databas som
kan hanteras via ett CMS då en komponent ska ingå i en verklig publicering.

4.6.3

CSS
Genom att tilldela unika klassnamn baserat på komponentens namn till de om slutande elementen för varje så isoleras den CSS som nästlas i denna klass i
SCSS-koden till komponenten. Detta utan risk att den påverkar något annat om
den ska användas i ett större sammanhang. Varför jag ej tilldelar ett id till det
omslutande elementet beror på att en komponent ska gå att använda på flera
ställen på samma sida.

4.6.4

JavaScript
Det finns sedan tidigare ett sätt att skriva JavaScript i Spacecraft, för att isolera
koden till komponenten. Precis som i fallet med CSS så nästlas den i en klass
med komponentens namn. I klassens konstruktor används det omslutande elementet som utgångs-nod vilket gör att koden ej riskerar att påverka andra ele ment i ett större sammanhang. Jag tycker att detta är en intressant modell att
presentera för att se hur kod praktiskt kan isoleras för att passa den komponentbaserade arbetsmetoden. Nedan visas JavaScript som jag skrivit för komponenten Spc_fullwidth_heading för att stilregeln ”font-size”(storlek på typsnitt) ska
påverkas så att rubriken alltid ska vara fullbredd oavsett antal tecken eller bredd
på parent-element.
export default class Spc_fullwidth_heading { // Klassnamn matchar komponentnamn
constructor(element) { // Omslutande elementet till konstruktorn
let that = this // Spara referens till ”this” för eventlistener nedan
this.element = element // Aktuellt element
this.heading = element.querySelector('a') // Aktuellt elements rubrik
this.setHeadingSize() // Metodanrop
window.addEventListener('resize', function() { // Metodanrop skärmändring
that.setHeadingSize()
})
}
setHeadingSize() {
let fontSize = parseFloat(window.getComputedStyle(this.heading, null).getPropertyValue('font-size')) // Initial font-size numeriskt värde
// Elementbredd, innehållsbredd & fontsize
let x = this.heading.offsetWidth
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let y = this.element.offsetWidth
let z = fontSize
if(x < y) { // Om rubrik är mindre än parentelement
for (var i = x; i < y; z++) {
this.heading.style.fontSize = z + 'px'
this.heading.style.lineHeight = z + 'px'
i = this.heading.offsetWidth
}
} else { // Om rubrik är större än parentelement
for (var i = x; i > y; z--) {
this.heading.style.fontSize = z + 'px'
this.heading.style.lineHeight = z + 'px'
i = this.heading.offsetWidth
}
}
}
}

4.6.5

Distribution via NPM
Den manuella process med att kopiera och klistra in från utvecklingsmiljön till
de mot Git- och NPM synkade katalogerna som nämndes i 4.6 sker nu. Det eftersom att komponenterna utvecklats som kopior i Spacecraft. Detta steg är inget omständigt och är en fungerande lösning för att hålla komponenterna fristå ende från Spacecraft. Antagligen är det en bra idé även om komponenterna hade
varit en del av Spacecraft att utveckla dem separat eftersom att viss specifik ju stering av komponenter troligtvis sker i de flesta projekt där de kommer att användas och att det antagligen är lämpligt att hålla kod för återanvändning på en
generell nivå.
Efter att kopieringen skett kompletterar jag varje komponent med dokumenta tion i README.md som beskriver användning och syfte med en användarguide
och länkar till Git-repon som är användbara. Det är denna README.md som
visas för andra användare på NPM på modulens sida. Komponenterna är sedan
redo för att publiceras, denna process är väldigt enkel. Först loggar jag in i ter minalen (Mac OS) varpå jag ifrån varje komponents folder kör ”npm publish”.
All info som NPM behöver finns i package.json filerna så inget mer behövs.
Där har jag bla gemensamt för alla har angett version 0.0.0 då jag ej direkt i detta stadie vågar utlova att det är en stabil version[20].

4.6.6

Presentation av stilguide
I Spacecraft finns det en Gulp-task som skapar en stilguide som är möjlig att
publicera på en publik server, denna körs genom att ange kommandot ”gulp
production” från Spacecraft Starterkits rot-katalog. Den sida som då byggs med
statisk HTML utifrån mina Twig.js och Json-data representerar precis den vy
jag själv ser medan jag arbetar med stilguiden. Jag ser till att uppdatera doku mentationen för varje komponent (som sedan finns tillgänglig i stilguiden) in nan jag kör ”gulp production”. Sedan publicerar jag stilguiden på en publik ser ver och på ett enkelt vis har jag en guide med dokumentation och fullständig
visning av komponenterna jag skapat.

4.7

Att påbörja ett nytt projekt och återanvända komponenter
Nu finns versionen av Spacecraft-Starterkit- och komponenterna distribuerade
via Git och NPM samt att en stilguide som presenterar komponenterna finns pu17
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blicerad. Det avslutande testet flyttar tidigare fokus från att själv utveckla kom ponenter, versionshantera samt distribuera till att vara användare som tar del avoch återanvänder komponenter i ett nytt projekt i Spacecraft-Starterkit. Jag påbörjar denna utvärdering genom att tillsammans med en handledare från White space gå igenom hela arbetet från modifiering av Spacecraft och senare anpass ning samt skapande av komponenter för distribution till detta sista moment att
använda dessa komponenter och funktionalitet som en fiktiv ”utomstående” användare. Analysen av komponenters struktur leder till viss ändring av dokumen tationen. Den folder kallad ”docs” bör användas för mer generell dokumentation eftersom dokumentationsmenyn i utvecklar-gränssnittet annars fort blir
onödigt stor. Dokumentation angående enskilda komponenter kan placeras i foldern view med namngivning README.md, denna blir då synlig i varje komponents undermeny i utvecklar-gränssnittet vilket gör det tydligare att den faktiskt
tillhör denna komponent samt att dokumentationsmenyn ej blir stor och rörig.
Även innehållet för dokumentationen tas det beslut kring att den ska ändras. De
kommandon som används för att ladda hem och installera en komponent ändras
så att en användare direkt kan kopiera och använda i terminalen(MacOS). Nedan i figur 4:5 syns utdrag från dokumentationen för komponenten ”Spc_artic le” som angår installationsprocessen.

Figur 4:5 Skärmdump av dokumentation för spc_article från NPM som visar
installationsanvisningar.
Dessa steg som är synliga i figur 4:5 körs av både mig och handledare med
skillnad i namn för varje komponent. Både installation av Spacecraft-Starterkit
och senare enskilda komponenter fungerar bra och samtliga filer laddas ner och
integreras i projektet vilket visar på att distribution och funktion fungerar.

18

DT140G – Självständigt arbete, 15 hp
Fredrik Larsson

5

Resultat

5.1

Arkitektur och struktur

2017-05-15

Genom studier- och kartläggning av Spacecraft tillsammans med informations insamling som visioner och användarhistorier har underlag tagits fram. Detta
för att möjliggöra en utvärdering av olika alternativa arkitekturer för att hantera
komponenter. Genom dialog tillsammans med handledare har beslut fattats i
olika steg för att välja vilket alternativ eller vilken blandning av alternativens
element som ska ligga till grund till vidare arbete. Dessa vägval har lett fram till
en prototyp som har testats genom att arbeta med modellen i en mindre produktion.
Den tanke som initialt formulerats som komponentbibliotek har under projektets gång blivit aningen missvisande, detta eftersom att utvecklingen har tagit en
riktning där komponenter hanteras enskilt snarare än grupperade som ett bibliotek. Dock så går det att forma matchande komponenter som kan utgöra en form
av bibliotek eller tema. Detta beror alltså på användaren och hur en väljer att ar beta med det.
Då arbetet till stor del har handlat om att skapa kompatibilitet, standardisering
och samband för en metod att arbeta efter har flera mindre produktioner beroen de av varandra skapats snarare än en större fristående produkt. I en del handlar
det om kompatibilitet funktionellt mellan Spacecraft och komponenter, i en an nan del har komponenter i sin tur givits standard för struktur, distribution och
modell för versionshantering.

5.2

Standard och distribution för komponenter
En given standard har tagits fram för namngivning och fil-/katalogstruktur hos
komponenter, det är denna namngivning som ligger till grund för de senare ska
vara kompatibla med tillkommen funktionalitet i Spacecraft vid installation.
Denna struktur har utgått och anpassats efter hur filerna används inom Spacecraft.
Krav på innehåll för en komponent som enbart angår det tekniska är att en kor rekt formaterad package.json fil måste finnas för distribution via NPM samt att
index.js måste innehålla kod som tex module.exports=__dirname;, vilket gör
att Gulp-tasks kan nå katalogens rot.
Filer som ej är obligatoriska men som rekommenderas enligt standarden är dokumentation i README.md i komponentfolderns rot skriven med markdown syntax, denna renderas och visas som default på exempelvis NPM och Github.
En changelog-fil[21] där ändringshistoriken dokumenteras rekommenderas
även den samt en textfil som innehåller vilken typ av licens som gäller för an vändandet av komponenten.
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Det är inget krav, men om standarden följs finns möjligheten att versionshantera
komponenten med Git och att distribuera med NPM och/eller direkt som Git-repo. Det är då möjligt att ladda hem och installera en komponent med ett enkelt
kommando, exempelvis om en komponent heter ”Fiktiv-komponent” så går det
att köra följande kommando för nedladdning och installation:
npm install --save fiktiv-komponent && gulp import --component
fiktiv-komponent

Gulp import är den utbyggda delen i Spacecraft beskriven nedan.

5.3

Modifiering av Spacecraft som utvecklingsmiljö
För att kunna möjliggöra att installera en komponents filer i ett Spacecraft-pro jekt har Gulp-tasks använts som verktyg. Spacecraft har även utökats med ett
beroende för att kunna utföra dessa tasks, modulen heter Yargs och underlättar
hantering av parametrar som skickas med i kommandot för att utföra en task.
Den utbyggnad som gjorts med Gulp gör det möjligt att med ett kommando där
en parameter som identifierar komponenten starta upp en serie tasks som kopierar in en enligt standarden riktig komponents olika filer till rätt plats i Spacecraft. Utöver bygget med Gulp har ett tillhörande konfigurationsavsnitt ut ökats i den Json-fil som redan styr mycket i Spacecraft. Delen gulp import
--component fiktiv-komponent från föregående avsnitt startar med ” gulp
import” andra listade tasks medan ” --component” är parameternamn och
”fiktiv-komponent” dess värde. I bilaga A presenteras de Gulp-tasks som skapats utökats för Spacecraft.

5.4

Utveckling, testning och användning av komponenter
Som en del i projektet har det ingått att testa arbetet med komponenter och Spa cecraft genom att skapa ett mindre projekt. I Spacecraft ska ett antal komponen ter då utvecklas medan de versionshanteras med Git och senare distribueras via
NPM. Komponenterna ska därtill presenteras publikt, tanken är att det ska gå att
testa en demo av komponenten och läsa om den i denna presentation för att
kunna utvärdera den innan användning, mer om denna presentation i nästa avsnitt ”Stilguide”.
Komponenter skapade för detta test finns i sin helhet presenterade på undertecknads profil på Github[9] och NPM[10].

5.5

Stilguide
Den presentation som publicerats har skapats med en befintligt funktion i Spa cecraft, det är kommandot ” gulp production” som kompilerar statisk html
av det gränssnitt jag själv arbetar i vid utvecklingen av komponenter. Denna vy
ger då användare visning av komponent visuellt och funktionellt, kod samt dokumentation. Stilguide för detta projekt finns publicerad på Heroku[12].
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6

Diskussion

6.1

Balansen mellan generell och specifik kod
En avvägning som är svår att göra är den hur specifikt en komponent bör utfor mas. Detta är en fråga som berör både funktion, innehåll och grafiskt utseende
då det angående dessa faktorer kan finnas väldigt skilda villkor. Om en komponent som återanvänds kräver väldigt mycket anpassning för att passa det projekt
den ska in i är det inte säkert att återanvändningen har tjänat till kortare produktionstid eller hög kvalitet. Att rensa platshållardata och anpassa en komponent
kan vara lika kostsamt ekonomiskt och tidsmässigt som att skriva koden från
början. Om dessutom arbete med distribution, underhåll och annat arbete som
tex eventuell support för komponenten räknas in riskerar komponenten att bli
en kostsam investering.
Att planera väl- och kalkylera förtjänsten för sina komponenter kan vara en vik tig del i det komponentsbaserade arbetet. Att noggrant avväga mellan generelltoch specifikt skriven kod kompletterat med välskriven dokumentation hur det
snabbt och enkelt går att anpassa för mängd-/typ av innehåll, utseende och
funktion är ett förslag på hur metoden kan nyttjas framgångsrikt. Analys bör
även göras kring vilka element som lämpar sig för återanvändning och vilka
som ej passar för det.

6.2

Individuella metoder
Enligt föregående resonemang ställer arbetsmetoden relativt höga krav på att
någon form av standardisering och planering för komponenten finns för att bla
effektivisering och kvalitetssäkring ska vara möjlig. Detta kräver en stor enighet
som en viktig faktor för att få en komponentsbaserad arbetsmetod att fungera på
en arbetsplats. De i ett arbetslag ingående individerna bör helst vara av liknande
uppfattning kring metod och arbeta mot samma mål. Det kan alltså vara en or ganisatorisk utmaning att få metoden att fungera för ett arbetslag. Det sägs ofta
att det inte bara finns ett rätt sätt att göra något, detta gäller inte minst inom
webbutveckling där alternativen och utbudet av tekniker och verktyg är under
snabb utveckling. Det är väldigt individuellt hur- och med vad den enskilde utvecklaren föredrar att arbeta. Arbetsmetoden kan kräva antingen ett starkt ledar skap i en hierarki eller att enighet råder i en mer platt organisation.

6.3

Upprepning av kod
Spacecraft är utformat så komponenter ska fungera fristående och isoleras så att
de inte påverkar varandra med risk att förstöra andra element vid arbetet med en
komponent. Detta gör den enkelt flyttbar och oberoende vilket är en stor del av
syftet. Dock kan det påverka koden så den blir större än nödvändigt. Ett exempel och den del av en komponent där det kanske oftast uppstår upprepning av li ka- eller väldigt lik kod är angående JavaScript. Många enskilda komponenter
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kan ofta dela samma funktionalitet (det kan gälla animationer, visning, css etc)
inom samma projekt, men eftersom att koden för komponenter är designad för
att isoleras upprepas antagligen liknande kod vilket kan resultera i duplicerad
kod.

6.4

Att hålla en komponent modern
En komponent som håller hög kvalitet tar antagligen en tid att göra, detta kan
vara problematiskt i en bransch med högt utvecklingstempo tekniskt. En komponent kräver underhåll och frekventa uppdateringar för att inte riskera att bli
omodern. Detta behöver inte bara gälla teknik utan påverkas av såväl designtrender och konventioner kring utvecklingsarbete.

6.5

Etiska aspekter
Återanvändning av kod i väl strukturerad form som gäller för den komponentsbaserade arbetsmetoden kan i längden bidra till en förenkling av arbetsuppgif ten. Om verktyget skulle utvecklas till att en användare egentligen inte behöver
kunna skriva kod för att skapa en webbplats, utan att komponenter kan placeras
ut i ett administrations-gränssnitt skulle detta kunna påverka arbetsmarknaden.
Om en stor andel produktioner börjar använda sig av ren återanvändning av färdiga komponenter skulle det kunna leda till ett överskott av utvecklare på mark naden med sänkta löner och/eller större arbetslöshet som resultat. Som det är i
nuläget råder det brist på kompetens vilket gör att ett överflöd av detsamma kan
verka fjärran, men ett eventuellt sådant hot skulle även det ligga långt fram i ti den.
För användare på webben kan ett komponentsbaserat arbete förhoppningsvis
leda till en förbättring av kvaliteten. I första hand tänker jag då på användare
med funktionsnedsättningar då det enligt min egen upplevelse är generellt dålig
tillgänglighetsanpassning hos en stor andel webbplatser i dagsläget. Min teori är
att mycket slarv beror på tidsbrist och att det är en kostnadsfråga i produktionen, om det då gick att återanvända komponenter på ett bra vis kan det ses som
en investering att skriva bättre kod ur ett tillgänglighets-perspektiv då det är ett
engångsjobb som sedan kan återanvändas. Olika redan befintliga rekommendationer och standarder skulle även de på ett enkelt vis kunna översättas till klassificeringar för olika grader av kodkvalitet ur olika perspektiv.
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Bilaga A: Egenutvecklad programkod
Gulp tasks skrivna i separata filer för bättre överblick
gulpfile.js/import/importDocs.js
const config = require('../../config')
if(!config.import) return
const path = require('path')
const gulp = require('gulp')
const argv = require('yargs').argv
if(argv._ != 'import') return
const component = require(argv.component)
const importDocsTask = function() {
return gulp.src(path.join(component, config.import.docs.src, '/**/*.{' + config.import.docs.extensions + '}'))
.pipe(gulp.dest(config.import.docs.dest))
}
gulp.task('importDocs', importDocsTask)
module.exports = importDocsTask
gulpfile.js/import/importIcons.js
const config = require('../../config')
if(!config.import) return
const path = require('path')
const gulp = require('gulp')
const argv = require('yargs').argv
if(argv._ != 'import') return
const component = require(argv.component)
const importIconsTask = function() {
return gulp.src(path.join(component, config.import.icons.src, '/**/*.{' + config.import.icons.extensions + '}'))
.pipe(gulp.dest(path.join(config.root.src, config.import.icons.dest)))
}
gulp.task('importIcons', importIconsTask)
module.exports = importIconsTask
gulpfile.js/import/importImg.js
const config = require('../../config')
if(!config.import) return
const path = require('path')
const gulp = require('gulp')
const argv = require('yargs').argv
if(argv._ != 'import') return
const component = require(argv.component)
const importImgTask = function() {
return gulp.src(path.join(component, config.import.img.src, '/**/*.{' + config.import.img.extensions + '}'))
.pipe(gulp.dest(path.join(config.root.src, config.import.img.dest)))
}
gulp.task('importImg', importImgTask)
module.exports = importImgTask

gulpfile.js/import/importJs.js
const config = require('../../config')
if(!config.import) return
const path = require('path')
const gulp = require('gulp')
const argv = require('yargs').argv
if(argv._ != 'import') return
const component = require(argv.component)
const importJsTask = function() {
return gulp.src(path.join(component, config.import.js.src, '/**/*.{' + config.import.js.extensions + '}'))
.pipe(gulp.dest(path.join(config.root.src, config.import.js.dest)))
}
gulp.task('importJs', importJsTask)
module.exports = importJsTask
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gulpfile.js/import/importView.js
const config = require('../../config')
if(!config.import) return
const path = require('path')
const gulp = require('gulp')
const argv = require('yargs').argv
if(argv._ != 'import') return
const component = require(argv.component)
const importViewTask = function() {
return gulp.src(path.join(component, config.import.view.src, '/**/*.{' + config.import.view.extensions + '}'))
.pipe(gulp.dest(path.join(config.import.view.dest, argv.component)))
}
gulp.task('importView', importViewTask)
module.exports = importViewTask
gulpfile.js/import/import.js
const path
= require('path')
const gulp
= require('gulp')
const gulpSequence = require('gulp-sequence')
const importTask = function(cb) {
gulpSequence('importView', 'importJs', 'importImg', 'importIcons', 'importDocs',
cb)
}
gulp.task('import', importTask)
module.exports = importTask
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Bilaga B: Skärmdump
Montage av skärmdumpar som visar de olika komponenterna.
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