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Sammanfattning 

Java är en av de mest använda programmeringsspråken som används          
idag. CSN som tidigare använt 4 GL verktyg skall nu migrera till            
Java-utveckling vilket innebär att det finns ett behov av ett verktyg för att             
visa beroenden och relationer i den migrerade och nyutvecklade         
Java-koden. GuardIEn användes innan för detta i den gamla kodbasen          
men det verktyget kommer avvecklas efter CSN:s efter migrering till Java.  

Projektets övergripande syfte är att skapa en grafdatabas med data som           
skannas in med verktyget jqAssistant. Denna databas används sedan av          
en backend applikation som hämtar relationer och noder från         
grafdatabasen som sedan används med ett eget webbgränssnitt i Angular          
för visualisera alla relationer mellan programkod. Det har också         
undersökts kring funktioner på att söka efter programkod och filnamn i           
kodbasen för att hitta och kunna visa källkoden. 

Nyckelord: GuardIen, Java, Grafdatabas, Neo4j, Angular, FishEye 
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Abstract 
Java is one of the most widely used programming languages used today.            
CSN that previously used 4 GL tool should now migrate to Java            
development, which means that there is a need for a tool to show             
dependencies and relationships in the migrated and newly developed Java          
code. The GuardIEn was previously used in the old code base, but that             
tool will be wound up after CSN's after migration to Java. 

The overall purpose of the project is to create a graph database with data              
that is scanned with the tool jqAssistant. This database is then used by a              
Java backend that retrieves relationships and nodes from the graph          
database which is then used with a separate web interface in Angular to             
visualize all relations between program code 

Nyckelord: GuardIen, Java, Graph database, Neo4j, Angular, FishEye 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Verktyget GuardIEn[1] används för en stor mängd aktiviteter, till exempel          
leveranshantering, utcheckningar och för att hitta beroenderelationer i        
kodbasen. Vissa av dessa kommer att stödjas av existerande verktyg efter           
migrering till Java som till exempel byggsystem och subversion. Andra,          
framför allt att hantera beroenden kräver stöd som inte finns idag. 

Det finns alltså behov av stöd för ytterligare verktygsstöd. Huvudsyftet          
med detta stöd är att det ska användas för migrerad kod men det bör              
också kunna användas för att hanter nyutvecklad kod. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med projektet är att skapa en lösning som fungerar för migrerad            
kod, att visualisera beroenderelationer mellan programkod genom att        
implementera en helt ny lösning som inte bygger på verktyget GuardIEn.           
Den nya lösningen består istället av en Neo4j grafdatabas med ett Java            
REST-Api som sedan visualiseras i ett webbgränssnitt skrivet i Angular.          
Lösningens resultat ska därefter utvärderas i dess användbarhet och         
funktionalitet och även jämföras med den nuvarande lösningen GuardIEn. 

1.3 Kommersiella lösningar 

Det finns liknande färdiga kommersiella produkter för att visa relationer          
och beroenden i programkod, två av dessa som undersökts närmare på är  

● Structure101 

Structure101 är ett kommersiellt verktyg för att grafiskt visa         
relationer i källkod med ett plugin till Java Eclipse & IntelliJ IDEA 

● Sonargraph 
Sonargraph är ett verktyg utvecklat av Hello2morrow. Det är för att           
se relationer, beroenden och för att analysera i källkod.[2] 

Anledning att dess inte valdes är för att CSN inte är intresserad av att              
betala dyra licensavgifter när möjligheten finns att utveckla något eget          
med hjälp av verktyg som är av öppen källkod. 

1.4 STIS 

STIS är CSN:s huvudsystem som innehåller klienter, servrar, tjänster och          
entiteter för att bland annat hantera alla studielån, in- och utbetalningar. 

Klient är de fönster som handläggarna ser och de körs med affärslogiken            
från server medan tjänster är det mer återanvändbara delarna. Det är i            
STIS som behovet av ett sånt här verktyg finns. 
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Figur 1: Exempel på hur STIS är uppbyggd 

1.5 Avgränsningar 

Det är mycket som kan göras för att färdigutveckla ett sånt här verktyg,             
avgränsningar som gjorts för det här projektet är att hålla det som en             
“proof of concept” som CSN sedan kan vidareutveckla inför migrationen. 

Efter att ha hört med GEN-utvecklarna som idag använder Guardien så           
avgränsas projektet till att stödja dom mest använda funktionerna 

Det är fem olika sökningar som kommer kommer att stödjas: 

● Used by 
● Full expansion 
● CRUD 
● Flow in 
● Flow out 

Samt en funktionen för att söka efter källkoden i Subversion. 

GuardIEn har flera sökningar och funktioner men det här projektet          
kommer att fokusera på de sökningar som har listats ovan samt att lägga             
grunden för verktyget och vidareutveckling. 

1.6 Konkreta och verifierbara mål 

Målen är att ta fram en produkt som på sikt ska ersätta den befintliga              
Guardien. Produkten ska bland annat kunna grafiskt visa programkod         
och göra sökningar som Guardien kan idag. För att verifiera dessa görs en             
specifik sökning i Guardien och samma i produkten som skapas. Det           
verifieras sedan mot användarna. Ger resultatet den informationen som         
krävs för att jobbet kan göras är målet uppnått. 
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Målen som ska verifieras:  

Mål Beskrivning Verifieras 

Se alla program som 
används av en specifik 
tjänst 

Om en ändring sker i en 
specifik tjänst är det 
viktigt för användarna 
att se vart den 
ändringen slår för att 
kunna testa. 

Verifieras med Used 
By-funktionen 

Kunna se hela kedjan av 
relationerna 

För att få en överblick av 
relationen 

Verifieras med 
funktionen Full 
Expansion 

För att se vart en tabell 
skapas, läses, 
uppdateras och tas bort 

Om det uppstår problem 
med en specifik tabell, se 
vilka metoder som 
ändrar i den. 

Verifieras med 
CRUD-funktionen 

Se alla klienter flödar in 
till en specifik klient 

För att kunna veta vilka 
andra klienter som har 
väger in till klienten 

Verifieras med Flow in- 
function 

Se alla klienter flödar 
från en specifik klient 

För att se vart den flödar 
vidare 

Verifieras med Flow out 
funktionen 

Kunna visa och söka 
efter källkoden 

Att kunna söka efter 
källkod och filnamn i 
repository 

Verifieras med 
sökningar och resultaten 

Visualisera alla olika 
sökningar i grafiskt 

visa relationer som en 
trädgraf och nodgraf 

Verifieras med en 
trädtabbell 

 

Målet med att kunna söka, visa och eventuellt kunna redigera källkoden           
verifieras genom att hitta och implementera ett verktyg som kan det och            
som skulle passa CSN utifrån faktorerna prestanda, pris, användbarhet         
och vidareutveckling. Samt utvärdera verktygets funktionalitet i       
jämförelse med den tidigare lösningen 

1.7 Översikt 

Kapitel 1 beskriver syftet med projektet, vilka problemställningar som         
skall lösas samt vilka mål som skall uppfyllas. Kapitel 2 beskriver de            
teoretiska delarna av projektet mer ingående för att ge läsaren en bättre            
förståelse av problemet och lösningen. Kapitel 3 presenterar arbetsgången,         
vilka programmeringsmetodiker och programmeringsmiljöer som har      
använts under projektets gång. Kapitel 4 innehåller kravspecifikationen,        
lösningsalternativ och design för varje delsystem. Kapitel 5 presenterar         
allt som har åstadkommits under projektets gång. Rapporten avslutas         
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sedan med kapitel 6 vilket är en sammanfattning och diskussion om           
framtida vidareutveckling. 

1.8 Författarens bidrag 

CSN hade sedan tidigare gjort en förstudie för projektet för att ta reda på              
bland annat vilka grundläggande delsystem som kunde användas, vilka         
kommersiella lösningar som redan fanns tillgängliga samt vilka        
grundläggande delsystem som komma att användas i en konstruktion för          
verktyget: 

● Java backend 

● Frontend 

● jQassistant och Neo4j Grafdatabas 

Csn hade även tagit fram prototyp kod för att skapa ytterligare relationer            
utifrån information i XML-filer 

John Eriksson: 

Johns huvudmål under projektet har varit att visualisera programkoden         
grafisk med hjälp av verktyg som D3. För att uppnå det målet så lades till               
en början tid ner för att få alla delsystem databas, backend och frontend             
servern att kunna kommunicera med varandra.  

När alla delsystem var kopplad med varandra lades Johns och fokus på att             
skapa generella API funktioner för att ta hand om alla olika sorters            
sökningar. Den största delen av projektet var att skapa dessa funktioner           
då det var grunden för att kunna skapa verktyget.  
 
Efter BackeEnd delen var gjord lades resterande tid på att fixa FrontEnd            
användargränssnittet och med hjälp av Json Datan från BackEnd servern          
använda verktyget D3 för att grafiskt kunna visualisera alla resultat på två            
olika sätt trädstruktur och nodstruktur. 

Tobias Karlsson: 

Tobias huvuddel i projektet har att varit kring sökningen av programkod,           
vilka olika funktioner och lösningar det går att göra på samt tagit fram en              
prototyp på hur det kan genomföras.  

Utöver det har Tobias jobbat med de gemensamma delarna som Backend           
och Frontend. Tobias har också jobbat mycket med att bygga          
JSON-strukturen för noderna från databasen till Angular- träd tabellen så          
datat kan expanderas och listas i kolumner.  
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2 Teori och bakgrundsmaterial 
Detta kapitel beskriver allt teoretisk material som använts under         
projektets gång för att ge läsaren en bättre förståelse om vad som beskrivs             
i de kommande kapitlen 

2.1 Informationshantering 

Informationshantering är hur data hämtas, samlas och organiseras så att          
det är lätt att söka och hämta information. Nedan listas teorin om hur             
informationen hanteras i projektet 

2.1.1 Grafdatabas 

Grafdatabas innebär att datan som lagras är sambanden mellan elementen          
som grafer. Med graf menar ett nätverk av noder i relationer med            
varandra. 

2.1.2 Neo4j 

Neo4j är en Open Source(GPL )grafdatabas. Den har en inbyggt konsol för            
interaktiv användning men har också API(via REST eller drivers) för att ge            
åtkomst via programkod. Den inbyggda konsolen tillåter alla typer av          
frågor men kräver att användaren är kunnig i det frågespråk (Cypher,           
motsvarande SQL fast för grafer) som används. [3] 

2.1.3 jQAssistant 

jQAssistant är ett gratis verktyg som kan scanna kompilerad javakod(och          
även ett antal andra filtyper) och lägga in informationen därifrån i en            
neo4j databas. jQassistant kan antingen använda en inbygg version av          
neo4j eller en separat installation [4]. Det går även att använda jQAssistant            
för att kontrollera kodningsregler vid inskanning av kod. 

2.2 Visualiseringsverktyg 

Detta kapitel beskriver de verktyg som används för att visuellt visa           
informationen och datat för användaren i användargränssnittet. 

2.2.1 Neovis.js 

Neovis.js är ett JavaScript-bibliotek som kombinerar JavaScript med        
Neo4Js egna API för att visualisera graferna. Kopplingen mot går direkt           
till Neo4j utan behov att använda en dedikerad backend. [5] 
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2.2.2 D3.js 

D3.js är ett JavaScript-bibliotek som används för att binda data till ett            
Document Object Model även kallad DOM, och sedan använda det för att            
skapa exempel HTML tabell från en array av siffror eller skapa en grafer             
och liknanden grafiska visualiseringar av data. [6] 

2.2.3 Upsource 

Upsource utvecklat av JetBrains och är ett program för kodrecension men           
även för att bläddra och söka i ett repository. Det ger ett            
användargränssnitt för att utforska i Git, Github och Subversion bland          
annat. [7] 

2.2.4 FishEye 

FishEye[8] utvecklat av Atlassian är ett program för att visualiser, följa och            
söka källkoden i bl.a. Subversion som CSN använder sig av.  

2.2.5 Syncfusion TreeGrid 

Syncfusions TreeGrid kan enkelt representera JSON-arrayern i ett        
expanderbart träd i en kolumn och informationen på samma rad i tabellen            
bredvid [9]. Nedan i figur 2 visas ett exempel på Syncfusion TreeGrid.  

 
Figur 2: Exempel på hur det kan se ut att visualisera data i TreeGrid 

Funktioner som finns är bland annat sortering efter kolumn, editera data           
direkt i tabellen, söka i tabell och exportera till Microsoft Excel. [10] 

Detta är dock ett kommersiellt verktyg som innefattar en licenskostnad          
om det ska använda det i produktion. Ett bättre alternativ hade varit            
Primeng treetable [26]. 
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2.3 FrontEnd 

Frontend är ett samlingsnamn för det som är närmast användare, det som            
användaren ser och interagerar med. Det kan tillexempel vara en app,           
webbsida eller användargränssnitt. 

2.3.1 Angular 7 

Angular är ett JavaScript-ramverk vilket används för att skapa         
webbapplikationer som går att köra på ett flertal olika plattformar.          
Angular applikationer skapar single page applications där det känns som          
att hela applikationen ligger i en sida. Angular kombinerar deklarativa          
mallar, beroende injektioner och använder sig utav komponenter för att          
lösa utvecklingsutmaningar[10]. 

2.4 BackEnd 

Backend är ett samlingsnamn för det som sker på serversidan, det som            
användaren inte kommer i direkt kontakt med. 

2.4.1 Apache Maven 

Apache Maven utvecklat av Apache Software Foundation, det är ett          
byggsystem som i första hand används för Java-projekt och beskriver de           
olika beroenden som finns. Konfigurationen sker i en XML-fil(pom.xml)         
där alla beroenden listat och hur projektet sedan byggs. Maven laddar           
Java-bibliotek och Maven plugins ner för de beroenden som som finns           
från öppna repositories och sparar datat i cachet. [11] 

2.4.2 Jackson 

Jackson är ett populärt och effektivt JavaBaserat bibliotek för att serialisera           
Java-objekt till JSON och vice versa. Jackson använder sig utav          
annoteringar i källkod för att automatiskt omvandla java klasser till json           
strängar. [12] 

2.4.3 RESTFul 

Representational State Transfer(REST) är ett IT-arkitekturbegrepp som       
beskriver hur maskin-till-maskin-kommunikation mellan tjänster kan      
tillhandahållas. Webbtjänster som överensstämmer med RESTs      
arkitektoniska stil kallas för RESTful Web Services(RWS). Restful        
webbtjänster gör det möjligt att komma åt och manipulera         
textrepresentationer av webbresurser så som exempel JSON. [13] 

2.4.4 JAX-RS 

JAX-RS(java API for RESTFul web Services) är ett Java API stöd för att             
skapa webbtjänster i enlighet med designmönstret för       
REST(Representational State Transfer) JAX-RS använder sig utav       
annoteringar i källkod för att omvandla Java object till en webbresurs. [14] 
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2.4.5 Liberty 

Liberty är en snabb, dynamisk och lättanvänd java-applikationsserver,        
byggd på Open Liberty-projekt utvecklat av IBM. Liberty stödjer alla de           
senaste Java EE versionerna och är väldigt enkel att konfigurera genom           
server.xml filen. [15] 

2.4.5.1 Open-Liberty 

Är den öppna och licensfria versionen av Liberty som också kan           
användas. 

2.4.6 Corsfilter 

Cross-origin resource sharing (CORS) är en mekanism som använder         
HTTP headers för att berätta för en webbläsare att låta en           
webbapplikation som körs från en annan domän att ha behörighet att få            
tillgång till valda resursers från en server med en annan domän [16]. 

2.5 Utveckling 

Detta kapitel beskriver vilka verktyg och programmeringsspråk som        
används för utvecklingen 

2.5.1 Java 

Java är ett objektorienterat programspråk som är utvecklat av Oracle. Det           
speciella med java framför andra objektorienterade språk som C++ är att           
Java har en skräpsamlare [17]. Minnesallokeringen behöver inte        
detaljstyras som i C++ vilket bl.a. gör det till ett enkelt och populärt språk. 

2.5.2 Javascript 

Javascript ska inte blandas ihop med Java. Javascripts (JS) är ett           
skriptspråk som främst används på klientsidan i för frontendapplikationer         
och exekveras i webbläsaren [18]. 

2.5.3 Typescript 

Typescript är ett open source programmeringsspråk som har utvecklats         
och underhållits av Microsoft. Typescript är ett “superset” av Javascript          
med typsäkerhet. Eftersom Javascript är ett superset av Javascript innebär          
att befintliga Javascript program är också giltiga Typescript program[19]. 

Typescript lägger till typsäkerhet till Javascript genoma strikta typ         
deklarationer för variabler. Detta gör att det blir lättare att skapa en            
struktur på programmet innan koden skrivs och det blir lättare att hitta fel             
och misstag. 
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2.5.4 Cypher Query Language 

Cypher är ett leverantörsneutralt öppet grafsökningsspråk som är        
standardiserat för grafer och grafdatabaser. Cyphers syntax ger ett välkänt          
och läsbart sätt att matcha mönster av noder och relationer inom           
grafdataset. 

Liksom SQL är Cypher ett deklarativt frågespråk som låter användarna          
ange vilka åtgärder de vill utföra (till exempel matcha, infoga, uppdatera           
eller ta bort) på deras grafdata utan att kräva att de beskriver exakt hur              
det genomförs. [20] 

2.5.5 EyeQL 

EyeQL är det frågespråk FishEye använder sig utav till sina frågesatser för            
API:et. EyeQL är ett intuitivt SQL-liknande språk som låter dig skriva           
dina egna specifika frågor. 

Med EyeQL kan komplexa sökningar göras antingen inom “Advanced         
Search” eller i skript där Fisheye API används. [21] 

2.5.6 JSON 

JSON(Javascript Object Notation) är ett, textbaserat format som använder         
läsbar text för att överföra dataobjekt som består av attribut-värde par och            
array datatyper . JSON är ett språkoberoende dataformat. det härleddes          
från javascript men från och med 2017 började många         
programmeringsspråk inkludera kod för att generera och analysera        
JSON-data format. [22] 

2.5.7 Git 

Git är ett versionshanteringssystem för spårning av ändringar i källkod          
under mjukvaruutveckling, den är utformad för att koordinera arbete         
mellan programmerare. [23] 

2.5.8 Subversion 

Apache Subversion(ofta förkortad SVN) är ett versionshanteringssystem.       
Subversion används av programutvecklare för att behålla aktuella och         
historiska versioner av filer som källkod, webbsidor och dokumentation.         
Subversion gör det möjligt att hålla reda förändringar och gör det möjligt            
att backa tillbaka i tiden och se vem som har gjort vad. [24] 
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3 Metod 
3.1 Definition av projektet 

Projektet inleddes med ett möte med uppdragsgivaren för att definiera          
problemet, förväntningar och krav. Uppföljningar skedde därefter       
veckovis. 

Projektet delades upp i två delar, först att göra ett separat program som             
läser information om klient-klient anrop. Sedan utveckla ett eget         
gränssnitt, en frontend för att förenkla med fördefinierade sökningarna.  

3.2 Backend 

Java valdes för att skriva en backend och med Eclipse som IDE. För             
närvarande håller CSN på med att migrera ett av sina system till Java.             
CSN hade licens för applikationsservern Liberty så det blev valet för           
applikationsserver. Open-liberty är annars ett alternativ om licens saknas         
för Liberty.  

3.3 Frontend 

En frontend behövs för att användarna enkelt ska kunna göra slagningar           
till databasen utan att behöva lära sig frågespråket Cypher. D.v.s. att det            
finns ett antal färdiga definierade frågor som användarna kan välja för att            
kunna göra sitt jobb, samt att tolka datat för att sedan på ett             
användarvänligt sätt visa informationen som är intressant för användaren. 

CSN:s nuvarande webbapplikationer använder sig utav ramverk Angular        
därför valdes Angular också för detta projekt. Dels för att CSN ska kunna             
vidareutveckla i samma frontend utan att behöva byta ramverk plus att           
det finns resurser på CSN som kan Angular ifall det skulle behövas. 

Fokus har dock inte varit på att göra en användarvänlig och tilltalande            
frontend. Istället hamnade fokuset på att skapa en prototyp för att kunna            
visa vad som kan göras från backend. 

3.4 Agilt genomförande 

Agil systemutveckling är en paraplyterm för flera olika ramverk och          
principer baserat på filosofin som beskrivs av “Manifesto for Agile          
Software Development”. Manifestet säger att individer och interaktioner        
ska värdesättas över processer och verktyg. Fungerande mjukvara över         
omfattande dokumentation. Kundsamarbete över kontraktsförhandlingar.     
Reagera på förändringar över att följa en plan. Denna metod utvecklades           
då en grupp programmerare ansåg att IT-utvecklingsprojekt ofta lade         
energi på fel prioriteringar. Exempelvis fastlåsta vid orealistiska        
projektplaner, där dokumentation stod i prioritet över resultat. 
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Grundtanken som implementeras i detta arbete är att inkrementellt och          
interaktivt driva utvecklingen av frontend och backend. Det betyder att          
implementation av funktionalitet levereras regelbundet och att de        
samtidigt utvecklas, utvärderas och förbättras. Metoden innebär också ett         
nära samarbete under utvecklingstiden mellan utvecklare och användare        
med regelbundna möten.  

För att bedriva ett projekt krävs det att det finns en tydlig och flexibel              
planering som gör att projektet kan uppnå de uppsatta målen. I agila            
projekt så är det fem faser att ta sig igenom 

3.4.1 Förstudie 

Till största del gjorde CSN som uppdragsgivare denna och det beslutades           
att projektet skulle genomföras. Dagens användande av Guardien listades,         
en kravspecifikation gjordes utifrån den och vilka funktioner som skulle          
prioriteras till ersättaren. En utvärdering gjordes om det fanns färdiga          
produkter som kunde användas istället för att skapa något eget. 

Structure 101 och Sonargraph är två kommersiella verktyg för analys och           
för att visualisera kod. Dessa verktyg har inte undersökts djupare och det            
har inte verifierats om de klarar av projekt i samma storlek som STIS. (En              
prestanda undersökning av Sparx Enterprise Architect visade till exempel         
att dess reverse engineering var alldeles för långsam). Det är också dyra            
licenser som kommer med dessa verktyg, det beslutades att utveckla ett           
eget verktyg internt. 

3.4.1.1 Kravspecifikation 

Utifrån svaren av möten och diskussioner som gjordes med några av           
företagets GEN-utvecklare, har en kravspecifikation tagits fram i        
prioritetsordning vilket är följande 

● Se vilka program som använder en viss tjänst eller entitet. 

● Se och söka programkod. 

● Full expansion för att se alla underliggande tjänster . 

● CRUD. 

● Se flöden till och från klienter. 

3.4.2 Planering 

Att planera agilt så gäller det att först se helhetsbilden för att sedan             
identifiera de större delarna som måste göras för att nå dit. I det här              
projektet var det att: 

1. Läsa in koden och skapa relationerna till en grafdatabas. 

2. Skapa relationer från XML-filerna 
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3. Skapa en backend med REST API för att kunna kommunicera mot           
databasen. 

4. Formatera datat som fås från databasen. 

5. Skapa ett användargränssnitt för att via REST-APIet ställa        
förfrågningar till databasen. 

6. Visa informationen på användargränssnittet. 

Dessa bryts sedan ner ytterligare, detta hjälper för att därpå kunna           
uppskatta hur lång tid varje liten grej tar för att efteråt kunna sätta in i               
färdplan till en slutgiltlig produkt. Istället för att uppskatta hela          
helhetslösningen på en gång vilket är mycket svårare och ger större           
felmarginaler. Av detta gjordes också ett GANTT-schema. 

3.4.3 Genomförande 

Återkommande möten genomfördes med handledare på CSN och med         
GEN-utvecklarna som i första hand kommer vara användarna för det nya           
visualiseringsverktyget. GEN-utvecklarna har även god erfarenhet med       
arbetsprocesserna i GuardIEn vilket är hjälpsamt. 

Måndag varje vecka var det möte med Mikael, handledaren på CSN. Där            
gicks det igenom hur föregående vecka har gått, eventuella problem som           
uppkommit och hur dom ska tacklas. Vid varje möte planerades det vad            
som skulle göras till nästa möte samt hur det kunde genomföras. 

Vid första möte med dagens GEN-utvecklare så gicks GuardIEn         
handboken[25] igenom för att höra vilka funktioner som användarna i          
första hand använder. Därefter listades funktionerna till nya verktyget i en           
prioriteringsorder och en kravspecifikation. Sprintarna gjordes utifrån den        
prioriteringslistan. 

Utifrån den kravspecifikationen gjordes första iterationen av verktyget. 

Vid andra mötet visades den första prototypen av produkten. Konstruktiv          
kritik gavs vilka funktioner som saknades och vad som kunde göras           
bättre. Framförallt var det att: 

● Visa information om vilken JAR-fil noderna ligger i 

● Designa om den dynamiska grafen så att den blev mer lättläst 

Utifrån dom punkterna gjordes den andra iterationen. Cypher-satserna        
justerades så informationen om vilken JAR-fil noderna låg i kom med i            
informationen och så att det kunde visas i listan. 
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3.4.4 Överlämning 

Koddokumentationen skapas med Javadoc, där specialformaterade      
kommenterar i källkoden genererar dokumentation. En slutlig       
presentation hålls för CSN. Rapporten, bygginstruktioner och       
dokumentationen överlämnas därefter avslutas projektet. 

3.5 Parprogrammering 

Parprogrammering har varit mycket viktigt i det här projektet. När det är            
flera komponenter som ingår är det till stor vikt att båda utvecklarna har             
en översikt och förståelse över de olika funktionerna och de gemensamma           
delarna. 

3.6 Versionshantering 

Git används för att enkelt kunna följa upp utvecklingen med          
versionshantering och hålla koll på alla ändringar och för att kunna gå            
tillbaka i utvecklingen om det skulle behövas under projektets gång. CSN           
använder sig utav Subversion för hantering av deras kod. 

3.7 Söka i och visa källkod 

Valet stod mellan FishEye, Upsource eller att bygga en egen sökning           
utifrån JAR-filerna. Då JAR-fil sökningen upptäcktes väldigt sent in under          
projektets gång så blev det inte ett möjligt alternativ pågrund av brist av             
tid. Båda FishEye och Upsource kan skanna in ett repository från           
Subversion samt ett webbgränssnitt för att bläddra, se och söka i           
källkoden. FishEye valdes dock på grund av att API-et var bättre           
dokumenterat och hade fler funktioner. Att FishEye har sitt egna          
frågespråk EyeQL innebär att specifika frågor kan skrivas för just det som            
efterfrågas, vilket är en fördel. FishEye är också ett bra val för CSN, trots              
en licenskostnad använder CSN redan andra verktyg från utvecklaren         
Atlassian så som Jira och BitBucket.   
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4 Konstruktion och lösningsalternativ 
I det här kapitlet presenteras systemets konstruktion följt av         
lösningsalternativ för de problemställningar som uppstår i varje delsystem         
av projektet. 

4.1 Struktur 

För att ge en överblick av hur systemet är uppbyggt så gjordes ett             
flödesschema som kan ses i figuren nedan. Källkoden skannas och          
relationerna skapas och lagras i grafdatabasen. Från klienterna ställs en          
fråga till Java-backend, frågan översätts till cypher och vidareställs till          
databasen. Svaret från databasen tolkas och formateras till json i backend           
för att sedan skickas till frontend för att presenteras för användaren. För            
att söka och visa källkoden används istället FishEye. Dit skannas          
repositories direkt för att kunna bläddra och hitta rätt fil för att visa. 

 
Figur 3: Visualisering databas, frontend och backend koppling 

4.2 Delsystemen 

Följande underkapitel beskriver och går ner djupare i varje delsystem i           
konstruktionen som tillsammans skapar det grafiska användargränssnittet       
för att visualisera programkoden. 

4.2.1 Inskanning  och lagring av Kod 

CSN har sin programkod i ett Subversion repository som heter          
STIS_LINUX. Med hjälp av jqAssistant kan det skannas och byggas till           
relationer mellan koden för att sedan lagra all den datan i en Neo4j             
grafdatabas. 
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En del av relationerna visar sig dock i XML-filer. Dessa kan inte skapas             
med hjälp av jqAssistant. Så ett separat program har skapats för att även             
bygga dom relationerna. Däribland relationer till databaser, från databaser         
och mellan ytterligare klienter. 

4.2.1.1 jqAssistant 

Scanning med jqAssistant är nästintill automatiskt men vissa filer som          
XML behöver accepteras i configuration properties genom att skapa en          
properties fil som inkluderar xml filer genom “ xml.file.include = *.xml “. 

Sedan i skanningen lägg till -p filepath, för att inkludera xml filer. 

Efter koden är skannad så behövs beroenden mellan javakod i olika           
artefakter lösas ut genom analyze i  jqAssistant  

“jqassistant.cmd analyze -concepts classpath:Resolve -s 
jqassistant\stores\stis-ui“ 

Efter detta kan servern startas med kommandot: 

“jqassistant.cmd server -s jqassistant\stores\stis-ui“ 

4.2.1.2 Neo4j grafdatabas 

Eftersom målet med projektet är att visa relationer mellan programkod så           
används Neo4j grafdatabas för projektet men för att göra specifika          
frågeställningar med Cypher Query 

4.2.2 Java backend 

Backend server är en java webbapplikation byggd med Maven som          
använder sig utav JAX-rs för att skapa REST data från cypher sökningar            
som görs till Neo4j databasen. 

För att hantera svaret från databasen så används java biblioteket Jackson.           
Jackson genererar JSON utifrån javaklasser. Jackson används enkelt med         
en header ovanför metoderna: 

 
Figur 4: Bild på kodsnutt för att generera JSON från java klasser 

Java servern är skapad för att ge JSON data i två olika strukturer den              
första är trädstruktur där alla beroenden är i en trädstruktur med           
föräldrar som har children av samma objekt. 

Det viktiga med denna struktur är att den visar all relevant data och även              
relationerna mellan de olika noderna i träd struktur. Anledningen till          
detta är för att många verktyg för visualisering av data använder sig utav             
den strukturen och det  blir även en mer lättläst data.  
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För att skapa trädstruktur i Jackson måste klassobjektet som returneras          
innehålla all data och en rekursiv lista med medlemmar av sitt eget klass             
objekt. Det skapar en rekursiv klass där varje objekt har en lista med andra              
objekt tills de kommer till slutet där de sista har en tom lista. Genom att               
sedan lägga klassobjekten i en lista och sedan köra Jackson på den listan             
formateras all data till JSON. 

Det finns tre olika API-förfrågningar som kan göras till Java Backend. 

4.2.2.1 Tree path 

Tree path är den som används mest, i URL:en tar även emot tre stycken              
variabler, type, searchValue och graphBool. Se nedan hur vägen till tree           
ser ut. 

@GET 
@Path("tree/{type}/{searchValue}") 

Type är vilken söktyp användaren väljer i drop-down menyn, antingen          
usedby, fullexpansion, crud, flowin eller flowout. searchValue är        
sök-strängen, dvs den sträng från inmatningstexten som användaren vill         
söka efter.  

Datat som körs mot Tree Pathen formateras till JSON med trädstruktur för            
att kunna visualisera tabellerna och relationer. 

 
Figur 5: Exempel på Json data i trädstruktur  
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4.2.2.2 graphTree path 

TreeGraph vägen används om användaren klickar på “show static graph” 

@GET 
@Path("TreeGraph/{searchType}/{searchValue}") 

Type är vilken söktyp användaren väljer i drop-down menyn i frontend,           
antingen usedby, fullexpansion, crud, flowin eller flowout. searchValue är         
sök-strängen som matas in i fritext-fältet. 

Skillnaden graphTree gör mot tree-vägen är att en “dummy”-nod läggs till           
som ensam rot istället för att bygga flera olika träd för varje rot. Detta              
hjälper med dynamiken när noder med undernoder öppnas och stängs          
med. 

4.2.2.3 NodeGraph path 

NodeGraph är den andra som som används vid skapande av dynamiskt           
träd, JSON-datat behöver formateras helt annorlunda så det blev sin egna           
URL.  

@GET 
@Path("NodeGraph/{searchType}/{searchValue}") 

URL:en tar emot två variabler, vilken typ som det söks efter samt vilken             
söksträng som användaren matar in. 

JSON skapas utifrån två objekt, ett objekt med noder och ett objekt med             
relationen mellan noderna. Objekten listats och genereras till JSON. 

Denna struktur används när kodrelationen ska visualiseras med noder och          
länkar mellan noder för att enklare kunna visualisera loopar och          
beroenden för att kunna ge den överblick som är svårare att se när             
noderna är i en trädstruktur. Nedan är ett exempel på hur en sån             
JSON-sträng kan se ut, där “nodes” är listan på noderna och “edges” är             
lista för relationerna dom noderna har till varandra. 
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Figur 6: Exempel på Json data i nodes och link structure 

4.2.2.4 Update path 

Update path är till för att uppdatera databasen med att skapa de nya             
relationerna som uppkommer efter nya inskanningar med jqAssistant.        
Nedan är vägen till API:et för att uppdatera databasen. 

@GET 
@Path("update") 

Längst upp i java-klassens källkod är det just nu tre booleans: 

● databaseGen 

● klientGen 

● etikettGen 

Dessa ändras nu manuellt till sant eller falskt beroende på vad som ska             
genereras. “databaseGen” till sann så genereras och skapas relationerna         
mot nya entiter, “klentGen” till sann så genereras och skapas relationerna           
mellan klienter och “etikettGen” till sann sätter etiketterna som krävs för           
att göra Cypher-satser på de nya objekten. 

 

 
Sida 27 



Visualiseringsverktyg för migrerad kod 
Tobias Karlsson 
John Eriksson 2019-06-20 

4.2.3 Angular Frontend 

Angular som frontend, för att installerades och utveckla i Angular lades           
plugin “Angular IDE CI” till i Eclipse och angular CLI för att hantera             
CLI-servern. 

4.2.3.1 CORS 

Frontend server hämtar data från backend serverns JAX-rs REST, men för           
att en tillåta cross domain GET, DELETE och POST så används ett            
CORS-Filter. För att använda Cors filter behövs bara en Cors          
konfiguration läggas in i server.xml filen på java servern där          
allowedOrigins tillåter FrontEnd domänen. 

Figur 7: CORS-filtret i Liberty Server 

4.2.3.2 Komponenter 

Anuglarapplikationen består av två stycken komponenter. 

Main-komponenten i Angular är app-komponenten, i den ligger flikar där          
användaren kan välja vilken vy som ska visas i gränssnittet. Dom två            
flikarna heter “sök” och “information”.  

I information-fliken visas information om verktyget. 

I sök-fliken visas komponenten search. I search-komponenten är det som          
det mesta händer i. Se figuren nedan. Det finns det en drop-down meny             
för att välja vad för sökning som ska göras om det är “Used by”, “Full               
expansion”, “CRUD”, “Flow in” eller “Flow out”.  

Därefter finns det en fritextruta för söksträngen och tre knappar, “Search”,           
“Show static graph” och “Show dynamic graph”. Beroende på vilken          
sökning, typ och knapp skickas en fråga till API:et osv svaret ger datat i en               
formaterad JSON-sträng som kan presenteras med      
visualiseringsverktygen. 
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Figur 8: Struktur över hur komponenten search kommunicerar mot api och visualiserar datat. 

4.2.3.3 Assets 

För visualiseringsverktyget D3.js krävs det två Javascrip-filer. Dom ligger         
under katalogen Assets. 

● NodeRelations.js 
● TreeRelationsD3.js 

4.2.4 Sökning och visning av källkod 

Det tittades på två metoder för att visa källkoden, FishEye och att söka             
direkt bland JAR-filerna. 

4.2.4.1 FishEye 

FishEye är verktyget som används för att söka och visa källkoden.           
Skannade därefter in det repo som det ska sökas i, detta tog lång tid så jag                
skannade inte in hela repository utan ett mindre som kunde skannas in på             
<2 timmar. 
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Figur 9: FishEye inskanning av repository 

Därefter kan det i webbgränssnittet bläddras, sökas, se källkod och se           
commits i repot. FishEye har ett väldokumenterat API[25] som det kan           
använda för att efterfråga information via vår egna backend. 

/rest-service-fe/search-v1/query/{repository}?query=<value>&maxReturn
=<value> 

Där repository är en string till vilket repo användaren vill skicka förfrågan            
till och query är FishEyes egna frågespråk EyeQL. 

Eller så kan användaren söka bläddra och söka direkt i webbgränssnittet 

Funktionen som finns nu är att Angular kör direkt mot FishEyes API med             
söksträngen från fritextrutan. 

/rest-service-fe/search-v1/query/{repository}?query=<value>&maxReturn
=<value> 

Detta kan ge tillbaka filsökvägen och en länk till FishEye vart källkoden            
kan ses i webbgränssnittet som bilden ovan. Klickar användaren på denna           
öppnas en ny flik med resultatet från sökningen. 

4.2.4.2 Söka i JAR-filerna 

CSN:s kodbas lagras i ett antal JAR-filer(Artefakter), då dessa innehåller          
koden kan användaren även söka direkt bland dom, en prototyp gjordes           
för detta. 

Första som görs är att hitta alla källkodsfiler(JAR-filer) som användaren          
vill söka i, söker användaren i allihopa tar det onödigt lång tid så att smala               
ner det lite är bra. 
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Loopar igenom källorna, packar upp filerna, går igenom och kollar om           
någon av raderna i filen innehåller söksträngen. Lägger det i resultatet om            
det är stämmer. Se konstruktion i flödesschemat nedan: 

 
Figur 10: Simpelt flödesschema för konstruktion av att söka i JAR-filer 

 

4.2.5 Visualiseringsverktyg av kodrelationer 

För att visualisera kodrelationer i sökningarna på webbgränssnittet från         
grafdatabaser finns det två olika sorters verktyg det första är verktyg med            
inbyggda Neo4j-anslutningar ett exempel på det är Neovis.js där         
verktyget hämtar data direkt från neo4j databasen. Fördelar med att          
använda dessa verktyg är att de är enkla att använda och ritar upp grafer              
och relationer automatiskt utifrån cypher sökningar som görs i neo4j          
databasen, nackdelar med att använda dessa verktyg är att de ofta stödjer            
inte komplexa eller tunga arbetsbelastningar och har begränsningar på         
vad som kan visualiseras beroende på vilka stöd som finns i verktygen. En             
annan nackdel med verktyg anslutna direkt med neo4j är att dom           
verktygen gör att användargränssnittet kommunicerar direkt med       
databasen vilket inte alltid är en önskad arkitektur. 
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De andra verktygen är bäddbara bibliotek utan direkt neo4j-anslutning         
som D3.js. Dessa verktyg visualiserar data grafiskt utifrån API eller filer           
med data. Fördelar med dessa verktyg är att datat hämtas från en            
API-applikation vilket gör att klientprogrammet inte direkt kommunicerar        
med databasen. Nackdelar med dessa verktyg är att resultaten som          
exporteras från Neo4j exporteras i cypher format vilket innebär att datan           
måste omvandlas till JSON eller xml för att kunna användas i verktyget. 

Eftersom i delsystemen för detta projekt är att ha en java backend med             
JAX-rs REST så passar bibliotek utan direkt neo4j-anslutning bättre vilket          
gör D3.js till det självklara valet för att visualisera kod. 

4.2.6 Visualiseringsverktyg  av Tabeller 

Med json datan som hämtas från java servern i trädstruktur går det enkelt             
att visualisera datan trädet i tabellform med olika verktyg som mat-tree           
vilket är en komponent från Angular Materials som används för att skapa            
hierarkiska nästlade tabeller . Fördelar med använda det här är att det är             
väldigt simpelt att implementera och använda. Nackdelar med mat-tree         
är att träd tabellen är att eftersom den är så simpel och inte är gjort för att                 
visa mer data än själva noden. Detta verktyg användes i den första            
prototypen som presenteras i bilaga X. 

 

Figur 11: Exempel på mat-tree grid i Angular 
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Vid vidareutveckling av tabellen så insågs det fort att mat-tree passade           
inte med projektet på grund av dess simplicitet vilket gjorde att det blev             
väldigt mycket arbete för lägga till all relevant information med varje nod            
i en snygg struktur. Så istället för att lägga ner mycket tid på det så               
användes Syncfusion TreeGrid vilket är en annan kommersiell Angular         
component som skapar hierarkiska tabeller utifrån data i trädstrukturer.  

fördelar med detta verktyg är att det har en mer konkret tabell där css och               
det visuella är redan implementerad och med funktionalitet som sortering          
efter kolumn. vilket är mer passande och användes i de fortsättande           
prototyper se bilaga X, då fokuset under projektet gång var mot backend            
programmering och inte det grafiska i Frontend servern.  

För vidareutveckling av FrontEnd webbapplikationen så finns PrimeNG        
vilket är ett open source bibliotek med angular komponenter som          
PrimeNG TreeTable[26] vilket är väldigt likt Synfusion TreeGrid.  
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5 Resultat 
Detta kapitel presenterar en sammanfattning av resultatet av        
utvärderingen av projektet. 

5.1 Användargränssnitt 

Utvecklingen av användargränssnittet skapades med verktyg Angular då        
det redan används av CSN.  

Användargränssnittet består av två dropdown menyer “Search type” och         
“Search object”. Den första är typ menyn där vilken typ av sökning väljs,             
used by, full expansion, crud, flow in, flow out är alternativen. Den andra             
är objekt menyn där väljs vilken typ av objekt som söks vilket är server,              
client eller table. Efter dom två dropdown menyerna kommer en sökruta           
för fritextsökning på tjänsten du söker efter skrivs in. Efter allt är valt så              
finns det tre olika knappar med funktioner för att visualisera resultaten. 

 

Figur 12: Användargränssnittet i FrontEnd  
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5.2 Used by 

Used by sökningen visar alla tjänster som använder den specifika tjänst           
som efterfrågas. Idag på CSN används denna metod för att se vilka olika             
tjänster som blir påverkad när det sker ändringar på en specifik tjänst, för             
att förhindra fel i tjänster som använder sig av tjänsten som ändras. 

Denna sökningens resultat visas i tabellform där alla relationer visas som           
underkategorier med relevant information som namn, fqn och jar filepath. 

 

Figur 13: Exempel på Usedby Sökning 
 

Exempel på de två grafiska representationerna av used by sökning visar           
att det blir väldigt rörigt att se relationer i nodgrafen jämfört med            
trädgrafen där allt är strukturerat. men även då är det inte de grafiska             
representationerna så intressant då det är lika enkelt att följa used by            
sökningar i text tabellen. 

  

 

Figur 14: Exempel på Used by tree och node graf 
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5.3 Full expansion 

Full Expansion sökning används för att se hela relationen från start till            
slut, huvudmålet med denna sökning är att ge användaren en överblick           
över alla kodberoenden. 

Resultatet av full expansion är en hierarkisk tabell med underkategorier          
för att visa hela relationen från söknod till slut. 

 

Figur 15: Exempel på FullExpansion sökning 

 

De grafiska representationerna av relationer är mest användbar i         
sökningar med full expansion då trädgrafen ger en mycket bättre          
överblick av alla relationer i jämförelse till tabellen. Nodgraf kan även           
vara användbart för att enkelt se när en parent nod har en likadan relation              
som sin childnod som visas i exempel X.  

 

Figur 16: Exempel på FullExpansion tree search 
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Figur 17: Exempel på FullExpansion nodegraph 

5.4 Crud 

Crud sökning läser xml filer för att se vilka         
metoder(CREATE/READ/UPDATE/DELETE) i tabeller som  används.  

En vanlig arbetsuppgift som kan förekomma med denna sökning är att           
när problem uppstår i tabeller se vilken metod som kan orsaka problemet. 

Crud visar alla tabeller som innehåller sökvärdet där alla metoder är           
underkategorier av tabellen. 

 
Figur 18: Exempel på CRUD sökning 

 

Då det går även att visa relationerna grafisk med träd och nodgrafer i crud              
sökningar så är resultatet från dem inte intressant då det går lika enkelt att              
se metoderna som används i den vanliga tabell sökningen.  
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Figur 19: Exempel på CRUD Tree search 

 

Figur 20: Exempel på CRUD node Graph 
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5.5 Flow in 

Flow in visar alla klienter som flödar till den efterfrågade klienten. Denna            
sökning huvudmål är att se alla klienter som har vägar till den sökta             
klienten. 
 

 

Figur 21: Exempel på Flow in sökning 

 

Figur 22: Exempel på Flow in Tree Search 

 

Figur 23: Exempel på Flow in Node Search 
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5.6 Flow out 

Flow out visar tvärtom mot flow in, det som flödar från klienten som söks. 

 

Figur 24: Exempel på Flow out Search 

 

Figur 25: Exempel på Flow in Tree Search 

 

Figur 26: Exempel på Flow in node Search 
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5.7 Kodsökning 

Två metoder för att söka i källkoden kollades de närmre på. Via verktyget             
FishEye och att söka bland JAR-filerna. Båda metoderna nämns i resultatet           
så får CSN avgöra vilken metod som dom vill bygga vidare på i             
vidareutvecklingen, mer om detta i utvärderingen. Båda har sina för- och           
nackdelar. 

5.7.1 FishEye 

Med FishEye kan användaren söka och få tillbaka länken för att se vart i              
Repot filen ligger: 

“http://localhost:8060/browse/~br=trunk/vsfmigrering/MS_TO_CSN/tru
nk/STIS_JAVA_GEN/stis/stis-an-lan-server/src/main/java/se/csn/stis/an/
lan/server/kn50/An50Kn50LaanAaterbetalnLaes.java?r=3766” 

Eller så går det söka direkt i FishEye-webgränssnittet: 

 
Figur 27: Sökning på KN50 i FishEye-webbgränssnitt 

I vilket fall måste användaren in i FishEyes webbgränssnitt för att kolla på             
källkoden, vilket är en nackdel.  
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5.7.2 Söka i JAR-filer 

 
Figur 28: Bild på prototyp där det det söks bland JAR-filer 

”Artifact group” och ”Artifact version” anger vilka source-artefakter som         
ska hämtas från Nexus, d.v.s. Maven-repository. 

När användaren sedan klickar på Hämta-knappen kommer alla source-jar         
filer laddas ned. Nedladdade filer visas sedan i applikationen.         
Nedladdningen enligt exemplet ovan tar runt 40 sekunder. Efter         
nedladdningen visas nedladdade filer: 

 
Figur 29: Bild på prototyp där JAR-filerna som hämtats listas 

Klickar användaren på Töm-knappen kommer alla nedladdade filer tas         
bort. 

I Fritextsök fyller användaren sedan i det hen vill söka efter och klickar             
sedan på Sök. Reguljära uttryck tillåts också. 
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Figur 30: Bild på prototyp där Söksträngen för fritext är ifylld 

Efter lite drygt 3 sekunder visas sökresultatet: 

 
Figur 30: Bild på prototyp där sökresultatet visas 

Här listat i vilket JAR-fil, vilken klass och på vilken rad som söksträngen             
hittats  
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6 Slutsatser 
Det här kapitlet innehåller en utvärdering av verktygets visualisering och          
sökfunktionalitet med våra egna tankar och åsikter för vidareutveckling         
av verktyget. 

6.1 Utvärdering av arbetsgång 

Trots att vi varit varit två som jobbat på detta verktyg har det gått bra.               
Parprogrammeringen har varit viktigt för att vi båda ska ha en bra koll på              
de gemensamma delarna i projektet. Vi har väl kompletterat varandra i           
moment som hade varit svårt att genomföra ensam. När de gemensamma           
delarna var klar, Front end och Java backend så har vi sedan fokuserat för              
att genomföra våra enskilda mål. 

6.2 Utvärdering av visualiseringsverktyget 

Verktyget har uppnått de mål som sattes initialt i kravspecifikationen men           
det har en lång väg att gå tills det helt kan ersätta GuardIEn och för att                
användarna produktivt skulle kunna arbeta med det. Jag skulle säga att           
detta är ett “Proof of Concept” med god potential för vidareutveckling och            
på sikt kan bli något mycket bra. Bättre än det användarna kunnat göra             
med GuardIEn. 

Fokuset hamnade i första hand på backend och inte så mycket på            
frontend. Detta för att skapa en bra och väldokumenterad bas för CSN att             
vidareutveckla efter överlämning. Backend skapades med generella       
funktioner som kan hantera olika data från databasen med Cypher-satser          
som enkelt kan läggas till och tas bort beroende på vad som önskas.             
Klasser som kan skapas och genereras till JSON så det matchar det som             
krävs och behövs till frontend och CSN.  

De begränsningar som finns idag när det gäller verktyget handlar mycket           
om prestandan på databasen då det är tiden den svarar på           
Cypher-satserna som sätter prestandan i frontend. Under det här projektet          
användes en mindre och äldre version av CSN:s kodbas, stis-ui-1.8.7.1.war. 

Databasen startades lokalt på min laptop vilket även det gett upp till 5             
sekunders väntetid på större slagningar för vissa sökningar. Det är          
bekräftat att det är databasen som tar tid då att köra slagningarna direkt i              
databasens webbgränssnitt för att även där ibland upplevt att det tagit           
lång. 
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Fördelar med det här verktyget är framförallt att det kommer fungera           
efter migrationen till Java som GuardIEn inte gör. Det är också mycket            
mer flexibelt och utvecklingsbart då det är ett internt verktyg som kan            
anpassas efter CSN:s önskemål. Specifika cypher-satser som kan vara         
nödvändiga går enkelt att lägga in som en funktion om så önskas. Till             
exempel att hitta och söka efter adaptrar vid Flow in och Flow out, något              
som inte kan göras med GuardIEn.  

6.3 Utvärdering av Grafisk Visualisering 

För att få en bättre överblick av kodrelationer och för att använda sig av              
funktionaliteten som den grafiska neo4j databasen erbjuder så var målet          
också att kunna visualisera relationerna grafiskt och inte bara i tabellform.           
Eftersom detta är något väldigt nytt som CSN inte har undersökt mycket            
om. Så gjordes en egen undersökning om vilket visualiseringsverktyg som          
passar bäst för detta projekt. Det finns två typer av verktyg för visualisera             
grafiskt från en neo4j databas som vi har kikat närmare på. Det första är              
ett verktyg med inbyggda Neo4j-anslutningar och det andra är ett verktyg           
utan inbyggda databasanslutningar. Av säkerhetsskäl så passar verktyg        
utan inbyggda databasanslutningar mycket bättre då frontend       
webbapplikationen bör bara hämta information från backend servern och         
inte kommunicera direkt med databasen. 

Verktyget som valdes var D3.js eftersom det är en av de mest använda och              
har ett mycket väldokumenterade Javascript-bibliotek. Det finns mycket        
exempelkod för skapande av alla olika sorters visualisering av data. D3 är            
även ett bibliotek med öppen källkod vilket innebär att det är ingen            
licenskostnad för CSN att använda det. 

Begränsningar med D3.js är att det har en djupare inlärningskurva för mer            
komplicerade visualiseringar och mycket av exempelkoden som finns är         
väldigt gammal och oanvändbar. En annan begränsning är att D3.js inte är            
kompatibel med alla olika versioner av webbläsare. 

Från möten med GEN-utvecklingsteamet på CSN så visades det sig att det            
förmodligen räcker med en grafisk träd visualisering och att den          
dynamiska visualiseringen inte var så relevant för att med så pass många            
olika relationer blir det väldigt rörigt i en sådan struktur.  

6.4 Utvärdering sökning av källkod 

För att söka och visa källkoden från Subversion fanns det lite olika vägar             
att ta. Antingen FishEye, upsource eller att söka direkt i JAR-filerna där            
kodbasen lagras. FishEye valdes initialt men testade sedan att söka bland           
JAR-filerna vilket kan vara det bättre alternativet då det var svårt med            
EyeQL att få ut hela källkoden för att visa i frontend. Att få en länk till                
källkoden i FishEye gränssnittet var dock helt OK enligt användarna. Men           
det kan vara värt att kika närmre på att söka i JAR-filerna ändå då det               
också gav väldigt bra resultat då det gick snabbt att hitta det som söktes              
efter.  
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Att hitta den bästa lösningen är svårt mellan FishEye och JAR-fil sökning,            
båda har sina för och nackdelar. Får man till en förfrågan med EyeQL som              
kan söka efter en fil i ett repository och ge tillbaka källkoden i filen i               
JSON-format hade det varit jättebra då man också får tillgång till alla            
andra funktioner FishEye också har, nackdelen är licenskostnaden. Det         
positiva med den egna sökningen är att det inte kräver någon           
licenskostnad och att det blir egenutvecklat av CSN för att forma som de             
vill. Det är dock lite utveckling kvar tills det är okej för produktion. 

Upsource gav också bra tid på inskanning men hade tyvärr inget bra API             
att köra mot, så i dagsläget nog att söka JAR-filerna som är rätt väg att gå                
trots att det inte hanns implementeras i angular. Dock om upsource           
fortsätter utveckla sitt API hade det varit något att se över igen, trots             
licenskostnaden.  

6.5 Vidareutveckling 

Då webbgränssnittet inte var den största prioriteringen så betyder det att           
det finns mycket som kan förbättras i under vidareutveckling. Först och           
främst så bör sökningar läggas på den befintliga tabellen istället för att            
skapa en ny tabell för varje ny sökning, detta ger en bättre överblick på              
alla relationer då man kan som exempel göra en Used by-sökning på en             
tjänst och sedan göra en ny Used by-sökning på en tjänst som använder             
den tjänsten fast istället för ta bort tabellen och skapa en ny lägga in de               
nya relationerna i den befintliga tabellen. En till funktion som hade varit            
bra vore om användarna kan utforma sina egna Cypher-satser direkt i           
frontend för att få ut specifikt den data som efterfrågas. Sedan om en sån              
sats varit mycket bra hade det varit enkelt att implementera som en            
funktion i verktyget. 

En annan förbättring för sökningarna som inte blev implementerad under          
projektets gång var göra sökningar där sökvärdet är det markerade tjänst,           
client och tabell i tabellen. Den visuella del i webbgränssnittet har mycket            
rum för förbättringar då lite tid användes till det. En annan idé är byta ut               
webbgränssnittet helt och skapa ett eclipse plugin istället och använda det           
som användargränssnitt.  

Andra mindre sök funktionaliteter som GuardiEN har, exempel “Details         
Deliverable” vilket är en metod där man kan se versionshistorik är inte            
implementerad då de inte var högt upp i prioritetslistan. 

Förbättringar för den grafiska visualiseringen är att göra storleken på          
graferna dynamisk, just nu är storleks värdena konstanta vilket skapar          
problem för väldigt små grafer och väldigt stora grafer. En annan           
funktionalitet som kan implementeras är att se mer relevant information          
om den noden som du klickar på. då just nu visas bara namn bredvid              
noden. Det kan även vara intressant att kolla upp andra grafiska verktyg            
som inte är gratis då de inte undersöktes under projektet.  
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Utveckling för kod-sökningen hade varit att implementerat funktionen        
där det söks i JAR-sökningen till Angular, samt att man formaterar           
resultatet till källkoden för att även visa det i Angular frontend, utan att             
gå via FishEye. Detta hade varit en fördel med licenskostnader då dessa            
inte hade behövs betalas för ett egenutvecklat verktyg. 

Ett annat alternativ hade varit att skapa ett eclipse plugin så utvecklarna            
kan se relationer och beroenden direkt när det utvecklas. På så sätt hade             
inte ett externt verktyg behöva användas. 

Något som också måste göras inför produktion är att skripta så att            
databasen och relationerna håller sig uppdaterad med nyutvecklad kod. 
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Bilaga A: 
Frontend visualisering första 
prototyp 

 

Figur 31: Exempel på Used by-sökning på första prototypen av verktyget 
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Bilaga B: BackEnd Rest 
 

 

Figur 32: Exempel på Json data 
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