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Sammanfattning
Målet med denna undersökning har varit att besvara frågorna ”vilka grafer kan 
användas för att visa en speciell typ av information?”,”vilken information be-
höver ett företag veta för att fastslå att en server är nere?” samt ”hur ska det 
utvecklade systemet vara upplagt för att vara enkelt att förstå samt trevligt att 
använda?”. Undersökningen har utförts med hjälp av användarintervjuer samt 
information som insamlats under möten. Utöver denna information så har också 
en prototyp av en så kallad ”dashboard” skapats där grafer samt funktioner 
som föreslagits undersökts för att återge om informationen samt funktionerna 
på gränssnittet visas på ett bra sätt. Denna information har då sammanställts till 
ett resultat som visar att det är viktigt att återvisa information över tid som gra-
fer samt procentuell information med hjälp av en fyllande graf, då kanske en 
hastighetsmätargraf. Den andra frågan svarades enkelt på med hjälp av ett 
frågeformulär. Detta gav då som resultat att det var viktigt att se resursanvänd-
ning på servrarna samt hur mycket information som skickas och mottages. Det-
ta implementerades sedan i systemet. I de tidigare nämnda intervjuerna fram-
kom det också att det var bra om systemet inte var ljust färgat då detta gjorde så 
att användarna blev enkelt distraherade av gränssnittet. På grund av detta så 
ändrades alla färger mot det mörkare spektrumet.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion, JavaScript, Användartester, Ecma-
Script
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Abstract
The goal of this investigation has been to answer the questions “Which graphs 
should be used to display a special type of information?”, “What information 
does a company need to know that a server has gone down?” and “How should 
the layout of the developed program look to be called easy to understand and 
nice to use?”. The investigation was helped by the use of user-interviews and 
information that was collected during meetings. Part of the work was also the 
development of a prototype of a so called “dashboard” where functions where 
tested. These tests were then used to find out if the information was showed in a 
suitable manner. The information gained from these earlier tests has then been 
compiled into a result which shows that it is important to use y-over time 
graphs to show information over time. Fraction based information such as pro-
cents are best showed with a filling graph, such as the speedometer graph. The 
second question was easily answered with a simple questionnaire. The result of 
this questionnaire showed that it was important for companies to know how 
much of the servers resources was used and how much data that was sent and 
received. Regarding the last question, the only notable result was the fact that 
the UI of the prototype was to light. This resulted in a color change for the UI to 
the darker spectrum.

Keywords: Human-/computer- interaction, Javascript, User-test, EcmaScript
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Terminologi
En eventuell förteckning över termer, förkortningar och variabelnamn med kor-
ta förklaringar placeras efter innehållsförteckningen. Observera att man måste 
förklara begrepp och förkortningar första gången de används i den löpande tex-
ten, även om rapporten har ett terminologiavsnitt.

Akronymer/Förkortningar

JSON JavaScript object notation

SVG Scalable sector graphics

CSV Comma separated value

DOM Document object model

HTML Hyper text markup language

CSS Cascading style sheets
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1 Introduktion
Denna rapport beskriver arbetet kring att skapa en dashboard som ska vara till 
hjälp vid identifiering av nergångna servrar. Det skall 
effektivisera felsökningsprocessen och förenkla avlusningen av det påverkade 
systemet. Systemet utvecklas med hjälp av agila-metoder, då främst genom an-
vändarundersökningar och intervjuer med 
användarna.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I dagens samhälle använder använder fler och fler personer internet, och varje 
dag ökar antalet servrar på internet. Men med fler servrar så blir det mer pro-
blem, en server kan gå ner utan att det märks vilket kan leda till stora förluster  
för företag samt att kunder inte är nödja med sitt system. 

Därför finns det ett behov av att kunna fastslå att de servrar som  hanterar fun-
gerar och inte är nere, detta då de både utvecklar system sedan underhåller des-
sa system. Detta är viktigt för om ett system går ner så finns det en risk att både 
inkomstmöjligheter och användartäthet försvinner. Vilket i sin tur  kan leda till 
stora monetära förluster.

1.1.1 Om Realsprint

Realsprint är ett organisation som specialiserar sig inom innovation och design. 
De har utvecklat en low-latency streamingtjänst som kallas DALS, vilket är den 
första i sitt slag. Den kan köras på alla plattformar samt att den lovar bara några 
sekunders latency för alla dessa plattformar.

Organisationen startade sin verksamhet i Umeå 2016, där det växte fort och nu-
mer finns det kontor i Umeå, Sundsvall och Stockholm. De har arbetat med 
bland annat VK Media, NetEnt och Permobil.
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1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syfte som detta arbete har är att utveckla ett system som sedan 
kan användas för att hjälpa serverhantering, det skall visa den data en 
servertekniker eller en serverhanterare behöver för att fastställa att en server 
inte mår bra. Det ska visa den vitala informationen om servrarna som
organisationen underhåller. Vilket i sin tur kan leda till att organsationen får en 
snabbare felsökningsprocess som därmed leder till nöjdare användare samt nöj-
dare kunder.

En del i abetet är också att skapa en så användbart system som möjligt och i 
samspråk med detta så ska utförande av undersökningar ge en insikt över den 
information som företaget behöver för att kunna fastställa att en server är nere.

I framtiden är förhoppningen att systemet skall vara mer modulärt, samt att det 
ska vara enkelt att skapa och hantera informativa grafiska komponenter, vilket 
gör att systemet går att implementera på andra organisationer. Alltså systemet 
kan bli en riktig produkt.

1.3 Avgränsningar

Arbetet är avgränsat till att utföra undersökningar om de valda områdena, då 
genom användartester, enkäter och intervjuer. 

Samt att det skall produceras en någorlunda komplett prototyp. Denna prototyp 
ska innefatta så många som möjligt av de definierade funktionerna och finesser-
na som efterfrågades i den ursprungliga enkäten.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

För att komma så nära det övergripande målet som möjligt så har har det fram-
ställts en frågeställning och den ser ut på detta sätt:

• Vilka slags visualiseringssätt är bäst för att visualisera en viss typ av 
data?

• Vilken information är intressant för företaget att veta?

• Hur ska systemet vara upplagt för att vara enkelt att förstå och trevligt 
att använda?

Till slut skall det återfinnas en prototyp som skall ha viss form av funktionaliet 
samt att den skall vara användbar och enkel att förstå. 
Arbetet kan anses att vara klart när företaget tycker att de har ett förståeligt 
gränssnitt samt att jag tycker att systemet har nått de ovanstående målen.
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1.5 Översikt

I kapitel 1 går det att läsa om målen för detta arbete samt inspirationen till arbe-
tet. Kapitel 2 innehåller generell information om området. Kapitel 3 innehåller 
metoden som använts för att utföra arbetet. Kapitel 4 innehåller information om 
det konstruerade programmet samt hur undersökningar och liknande utfördes. 
Kapitel 5 redovisar resultaten som framkom från det utvecklade programmet 
samt undersökningarna. I kapitel 6 diskuteras resultaten som framkommit från 
arbetet samt att etiska aspekter diskuteras.
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2 Teori
2.1 Design

I ett stort utvecklingsprojekt som detta används många olika metoder för att de-
signa både flödet och gränssnittet som användaren skall använda.

Detta kan utföras med hjälp modeller såsom flödesscheman, use-cases eller 
kanske genom att skapa pappersprototyper. De nämnda metoderna har många 
användningsområden och några av dessa är definierade här i teorikapitlet. [1]

Oftast används alla dessa tidigare nämnda metoder/modeller flera gånger under 
ett projekt och efter en lyckad implementering utförts så testas
funktioner och gränssnittsadditioner mot användarna. Om dessa funktioner hål-
ler standarden som satts så behålls de, om inte så kan de arbetas om och förbätt-
ras eller anses inte vara rätt för det utvecklade systemet och kan sedan skrotas.

Många gånger är det designsteget som sätter prägel på det utvecklande arbetet,
då man ofta här definierar vilka funktioner och dylikt som skall utvecklas under
projektets gång. Då är det ofta viktigt att följa satta metoder för att arbetet skall 
utvecklas bra.

En del av detta kan vara att följa en så, kallad top-down design princip, då alltså 
genom att först kolla på funktionen i helhet och designa det yttre lagret. Sedan 
efter det yttre lagret har blivit utformat så går det att jobba sig neråt i trädet och 
ständigt jobba med mer och mer inriktade funktioner. [1]
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2.2 Användbarhet

Att ens system skall vara användbart är ett mål alla utvecklare bör sträva efter i
sina projekt. Detta betyder då alltså att deras applikation skall vara lätt att för-
stå, samt att funktioner och interaktionspunkter skall vara väl definierade samt
att de ska göra det som efterfrågas när den används.

Användbarhet indelas ofta i fem olika delområden:

• Lärbarhet: Behöver applikationen läras in innan den används eller kan
användaren sätta sig direkt och använda applikationen, då utan att ha
gått på t.ex. en kurs. [2]

• Effektivitet: Kan användaren utföra sitt arbete snabbt och koncist. Allt-
så, användaren behöver inte gå igenom ett flertal menyer för att komma
åt de funktioner den behöver för att utföra sitt arbete. Eller kan en an-
vändare som vant sig vid att använda applikationen utföra sitt arbete 
snabbare än någon som inte vant sig. [2]

• Minnesvärd: Är applikationen minnesvärd, kommer användaren att vil-
ja återkomma och använda applikationen igen. Kan användaren komma
ihåg de funktioner som de använt sig av. Den behöver inte lära in sig
alla funktioner igen efter en tid. [2]

• Fel: Kan användaren använda applikationen utan att göra eller upptäcka
fel. I alla lägen så bör utvecklandet leda till att användaren ska göra så
lite fel som möjligt under brukandet av applikationen. [2]

• Tilfredställelse: Gör applikationen det arbete användaren efterfrågar, el-
ler måste de arbeta runt applikationen för att lösa problemet. [2]

Ett system kan klassas som användbart om en användare kan använda systemet 
utan att behöva gå igenom en 100+ sidor lång manual för att lära sig att använ-
da gränssnittet. Samt att de uppfyller alla om inte många av de ovanstående 
punkterna. 

Alltså, ska applikationen skapa en trygghet hos användaren. En trygghet att an-
vändaren kan utnyttja applikationen utan några som helst problem.
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2.2.1 Användartester

Användartester är ett sätt att undersöka hur en användare ser, tänker och använ-
der den utvecklade produkten. De kan ofta bestå av ett studerande av deras an-
vändarmönster, svarande på frågeformulär eller andra undersökande metoder
såsom intervjuer eller testkörningar.

Ofta är det första steget att identifera målgruppen för det utvecklade systemet.
Detta för att veta vilka som systemet bör testas emot. Sedan bör ett användartest
med en lagom mängd personer från målgruppen utföras, någonstans mellan fem
och tio personer bör vara bra, detta förutsatt att målgruppen är så pass stor.
Många gånger så är fem till tio personer nog för de allra flesta projekten, detta
då det ofta ger en optimal balans mellan hur många fel som hittas jämte hur
mycket arbetet kommer att kosta.

Sedan testar användaren systemet och svarar sedan på frågor om hur de tyckte
att upplevelsen var eller så kanske användaren får testa en ny funktion i syste-
met och sedan filosofera om funktionen fungerade som de hade tänkt sig.
Många gånger kan detta vara en enkel intervju eller ett test där användaren får
utföra vissa satta uppdrag, kanske att registrera sig på det system som utveck-
landet har skapat.

Därefter bör resultaten från testerna sammanställas, dessa resultat kan sedan an-
vändas för att identifiera eventuella förändringar som bör implementeras i sys-
temet. Om användarna är nöjda med det resulterande systemet så kan arbetet
avslutas och systemet kan antas vara färdigutvecklat. Men oftast så är detta ite-
rerande arbete ett kroniskt arbete då det ofta förekommer nya förändringar som
behövs i systemet. [5][6]
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2.2.2 Use-case

Ett use-case är en definition av hur användaren kommer att använda applikatio-
nen. Utifrån detta går det ofta att definiera hur applikationen ska se ut och vilka
element som behövs implementeras för att användaren ska kunna använda sys-
temet som use-caset definierar.

 

Figur 1: Bild som visar hur ett use-case kan se ut

Det används ofta för att säkerställa krav, då vilka funktioner som användaren
vill ha implementerad i systemet. Ett use-case kan ofta se ut som en bild av an-
vändaren när användaren skall nyttja systemet, samt att det finns en förklarande
text om hur systemet ska bete sig under detta nyttjandetillfälle. 

Men det finns också andra sätt att definiera use-cases. Dessa kan då vara flödes-
cheman eller korta samt enkla beskrivningar av just den användarpunkten i sys-
temet. [7]

2.3 Javascript

Javascript är ett språk som härstammar från internet.
Det utformat för att vara ett skriptspråk som hanterar DOM samt att det ska
sköta det programmatiska på webbsidor. Detta är bra då HTML och CSS, de
vanligaste högnivåspråken för webben, saknar många funktioner som behövs
för att kunna lösa många enklare programmatiska problem. [8]

Det som har hänt på marknaden är att det har framkommit flera olika nya sätt
att använda Javascript som det vanliga språket för att skapa webbsidor, detta då
för att kunna skapa mycket responsiva och visuellt intressanta sidor.

7
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2.4 MVC-struktur

 

Figur 2: Bild som visar MVC-strukturens upplägg. [9]

Ett vanligt sätt att utveckla i Javascript är skapa en så kallad MVC struktur på
systemet. MVC strukturen följer i stort sätt modellen som visas i figur  2. Det 
bilden visar är att det egentligen återfinns tre olika komponenter.

• En modell som också är sammankopplad med databasen. 

• En controller som tar emot användarens inmatningar.

• En view som återges för användaren.

Det brukar ofta bli robusta program som undviker många krångliga fel om man 
följer denna struktur. Då det finns en chans att undersöka all data innan den 
hänvisas vidare.

8
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2.5 ECMAScript 6

ECMAScript 6 eller ES6 som det också kallas, är en nyare standard av det som 
kallas vara basen till JavaScript. Det är den standard som många webbläsarut-
vecklare jobbar mot att implementera. Det är många funktioner som lagts till i 
denna nya standard och den är baserad kring ett nytt sätt att hantera asynkront 
körande av program.

Detta gör ES6 mer användbart i det fall att man vill kunna ha komplett kontroll 
över hur flödet går i de asynkrona funktionerna. Vilket egentligen kan klassas 
som målet med ES6, att det ska bli mer robust, samt att koden ska gå snabbare 
att skriva. Dessutom att koden blir mer optimerad och mer felsäker.

2.6 Node.js

Node.js är en asynkron eventdriven runtime för JavaScript. Den är byggd för att
vara skalbar och snabb, vilket gör att den lämpar sig för att bygga både små och 
stora webbservrar.

Deras filosofi är att implementera ett system som är helt utan dödslås (dead-
locks), detta är när applikationen fryser för att den håller på med övrig program-
körning. 

Node.js är platformsoberoende och kan köras på de allra flesta platformar, detta
då den använder den Google-utvecklade JavaScript-motorn V8. Denna motor 
har Google utvecklat för att användas i deras numer välanvända webbläsare 
Google Chrome. [11]
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2.7 React.js

React är ett ramverk som utvecklats hos Facebook, det är baserat på den nya 
sättet att designa en webb. Detta är ett utformningssätt där sidor har en contai-
ner som kallas state. 

När dessa states sätts så uppdateras endast det som behövs uppdateras på sidan. 
Det är ett väldigt effektivt sätt att skapa en webbsida/webbapp, då detta ofta le-
der till kortare laddningstider och att datorn behöver rendera mindre för att visa 
sidan för slutanvändaren. Dessutom spar detta renderingsätt på eventuell band-
bredd då den inte behöver skicka hela sidan en på en gång varje gång den får 
någon ny information från servern. [12]

2.8 Plotly.js

Plotly.js är ett plottingbibliotek som är relativt nytt på JavaScript scenen, det 
började sitt liv som ett python bibliotek men har nu tagit sig till JavaScript. Det 
är ett komplett paket för att kunna skapa snabba och visuellt intressanta grafer 
på webben.

Plotly använder sig av biblioteket D3.js, vilket går att läsa om i kapitel 2.9, som 
renderingsmotor vilket förenklar arbetet med att skapa grafer på både webben 
och andra webbaserade applikationer. Biblioteket är enkelt att använda och det-
ta härstammar i  att biblioteket har inbyggda funktioner för att skapa allt från 
stapeldiagram till värmekartor (heatmaps). Utvecklaren bara specificerar vilken 
information som ska synas vart samt hur grafen ska se ut så sköter bibliteket  
resten. [13]

2.9 D3js

D3js är ett mycket effektivt datavisualiseringsbibliotek, det är snabbt och kan
rita ut i princip vad som helst då biblioteket använder den inbyggda SVG (Sca-
lable Vector Graphics) contexten i HTML5 för rendera. Det sköter all matema-
tik som krävs för att skapa enkla och stora visualiseringar av i princip vilken
data som helst.

Utöver renderingsmotorn så har det även inbyggt stöd för att ladda diverse data-
format (JSON (JavaScript Object Notation), CSV (Comma Separated Value)
och liknande). Dessa kan då också laddas på ett sådant sätt att det blir enkelt att
visa data responsivt, om datat ändras sedan senaste renderingen, då den har in-
byggda funktioner för att rendera om kontexten när data inkommer. [14]
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2.10 Servrar

Detta kapitel kommer att innehålla information om de olika programmen som 
återfinns på servrarna, detta kan vara program som ger intressant data eller nå-
got som är viktigt för serverhanteringen.

2.10.1 Google Analytics

Google analytics är ett system som används för att logga statistik om hur ens 
system används. Det är ett mycket effektivt sätt att se hur en system kan förbätt-
ras, samt utvecklas vidare på för att göra användarna nöjdare. 

Den data som loggas kan sedan användas på många olika sätt, det kanske kan 
användas för att skapa en business intelligence applikation eller för att bara för 
att hålla statistik om systemet. [15]

2.10.2 Nagios

Detta är en form av monitorprogram som visar data om de servrar som dess hu-
vudserver är ihopkopplad med. Detta program kör en service på servern som se-
dan kallar på kommandon som definieras på huvudservern. 

Dessa kommandon returnerar  sedan värden till  huvudervern,  där  denna data 
lagras för att det sedan ska gå att sammanställa data till en rapport.

Sättet som nagios fungerar på gör då så att monitorprogrammet kan visa ser-
verns minnesanvändning, mängden fel som uppstår och andra intressanta saker. 
Programmen som finns på servern blir begränsningen för vad som går att under-
söka.

Utöver de andra funktionerna så har nagios ett inbyggt felrapporteringssystem 
som kan vidarebefodra felen som uppstår på servrarna till bland annat en ser-
verhanterare via mail eller så kan den skicka ut det via andra kommunikations-
ystem, då kanske via en Restful API. [16]
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2.11 Övriga programvaror

2.11.1 Inkscape

Inkscape [17] är ett program som hanterar SVG bilder och liknande funktioner, 
SVG programvaror används ofta för att skapa prototyper. Detta av den enkla 
anledningen att SVG bilder kan skalas utan att skärpa och kvalitet förändras. Då 
går det att testa dessa prototyper på många olika skärmar.  

2.11.2 PlantUML

PlantUML är ett program samt API som används för att enkelt skapa grafer och 
scheman för programmering, databahantering och liknande. Det fungerar på ett 
sådant sätt att kod skrivs som beskriver hur bilden ska se ut, sedan genererar 
API:en en bild av denna kod som sedan skickas tillbaka till datorn som en bild. 
[18]

Fördelen med detta system för att skapa diagram och scheman är att det går att  
använda versionshantering som git eller liknande. Vilket gör det väldigt flexi-
belt för bland annat grupper som jobbar på ett projekt tillsammans.

2.12 Liknande visualiseringsverktyg

2.12.1 Klipfolio

Klipfolio är en form av business intellegence mjukvara. Det är uppbyggt på ett
sådant sätt att det finns moduler som användaren kan använda för att visa data
på en monitor. Dessa moduler kan innefatta data från de vanligaste datainsam-
lingsmjukvarorna, det är väldigt modifierbart och kan lätt anpassas till använd-
ningsområdet.

I Klipfolio finns det implementerat grafer, tabeller och liknande. Som tidigare
nämnts så går det även att implementera egna funktioner i detta system. [19]

2.12.2 Jaspersoft BI

Jaspersoft är ett program som liknar Klipfolio, det har ett antal moduler som
går att själv implementera in. Det har samma karaktär som Klipfolio,
då modifierbarheten och hur enkelt det är att implementera. [20]
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3 Metod

Metodkapitlet innehåller innehåller information om hur data är
insamlad samt vilka steg som har tagits under arbetets gång. 

3.1 Design

Designsteget är oftast det första steget i projektet. Här ska mycket av det plane-
rande arbetet sammanställas. Det kommer börja med ett planeringssteg där det
ska framkomma hur arbetet ska läggas upp. Dessutom kommer det bli ett de-
signsteg, där den första prototypen kommer utvecklas.

Detta arbete kommer börja med ett litet formulär med en en enkel fråga vilket
går att läsa om i kapitel 3.1.1. Sedan ska arbetet fortsätta med att utveckla en
prototyp, vilket går att läsa om i kapitel 3.1.2

3.1.1 Formulär

I samband med designsteget bör ett formulär med en enkel fråga skickas ut, 
”Vilka funktioner vill ni att dashboarden här på kontoret skall ha?”. Detta kom-
mer då att resultera i en tabell med olika funktioner som företaget vill ha i
systemet som skall utvecklas. Efter detta bör det konstrueras prototyper, samt
att funktionerna bör testas så det faktiskt är möjligt att konstruera dessa funktio-
ner.

3.1.2 Prototyper

För att testa diverse designelement så kommer det att utvecklas en del 
prototyper till de efterfrågade funktionerna, här genom att skapa datorritade 
exempel på de efterfrågade graferna samt varningssystemen. Sedan kommer 
dessa att testas
på personalen i fråga då genom användartester samt frågor och andra 
undersökningsmetoder, dessa resultat kommer sedan fastställas i 
resultatkapitlet.

3.1.3 Möten

Vid varje möte kommer det resultat som den tidigare veckans arbete lett till vi-
sas, samt så kommer det bestämmas vad som bör göras nästa vecka för att kom-
ma till organisationens efterfrågade resultat.
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3.2 Implementering

Implementeringen kommer börja från en grund och sedan arbeta uppåt mot ett
mer komplett system. Detta för att kunna undersöka vilka bibliotek som ska an-
vändas och för att få en bättre förståelse för hur programspråket fungerar i all-
mänhet.

Implementeringen kommer leda till en någorlunda fungerande prototyp av det
slutenliga systemet. Där den kommer ha funktioner från många olika bibliotek,
som måste undersökas och testas för att hitta ett bibliotek som passar denna im-
plementation.

Dessa bibliotek skall då vara enkla att implementera samt att det ska vara inom
ramarna för målen i detta arbete.

3.2.1 Val av bibliotek

Att välja bibliotek kommer ske som en litteraturstudie, där biblioteken hittas ge-
nom att undersöka tidigare utförda projekt eller eventuella webbaserade källor
som listor och artiklar men också från rekommendationer från anställda på or-
ganisationen. Detta kommer sammanställas i en tabell som definierar vad som
använts, hur det fungerar, samt hur dessa har passat in i arbetet.

3.2.2 Val av plottingbibliotek

Innan någon form av implementering utförs bör ett val av plottingbibliotek ut-
föras. Detta arbete innebär att undersöka vilken funktionalitet som eftersöks i
systemet och sedan passa in det med de olika biblioteken. De bibliotek som
kommer undersökas är D3js, Plotly.js och C3js.

Plotly.js valdes som bibliotek eftersom det ansågs vara snabbt att implementera
samt lätt att modifiera. Detta valdes för att tiden skulle kunna optimeras bättre
kring designen av systemet.

3.2.3 Överblickande undersökning av dokumentationer

Efter valet av bibliotek så bör de olika dokumentationerna som återfinns för de
olika biblioteken undersökas. Där valet av lämpliga funktioner och konstruktio-
ner i biblioteket utförs. Dessa funktioner och konstruktioner ska sedan imple-
menteras i systemet på ett sätt som följer satta standarder för både serversyste-
met samt webbmotorn.

3.3 Användartester

De användartester som ska utföras kommer innehålla diverse frågor om hur de
känner över den utvecklade prototypen, då angående färger, textstorlek och lik-
nande. Dessa användartester kommer också innefatta tidsmätningar, för att kun-
na bestämma eventuella intervaller för rotation på systemet. 
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3.4 Undersökning av nyttovärde

När systemet är klart kan en undersökning i systemets nyttovärde utföras.
Med hjälp av detta går det att se om organisationen faktiskt har någon verklig
nytta av det utvecklade systemet. Samt om det finns något ytterligare arbete
som kan utföras för att utöka nyttovärdet för systemet.
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4 Konstruktion
4.1 Kravspecifikation

Under de möten som utförts samt genom den enkla frågan som nämns i kapitel 
3.1, så har en form av kravspecifikation framställts. Figur  3 visar frågans ut-
formning.

Figur 3: Enkät för efterfrågande av features. 

Denna specifikation innehåll då applikationens förväntade features, specifika-
tion om vilken information som organisationen tycker bör finnas på applikatio-
nen. Den har också växt under projektets gång, där nya features samt ny infor-
mation har lagts till under möten med handledare. Samt under mindre intervjuer 
under arbetsdagarna.
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Med denna information har det också skapats use-case diagram samt scenarion 
som definierar hur applikationen kommer att användas, dessa beskriver då un-
gefär hur interaktionen mellan användaren och applikationen kommer att utfö-
ras. Ett exempel på ett av dessa use-case diagram visas här i figur 4. Dessa dia-
gram har skapats med hjälp av ett kodspråk som kallas PlantUML.

Figur 4: Use-case diagram som framställdes från det enkla formuläret.

4.2 Design

Designens inledande steg brukar börja med en del undersökning och generell 
brainstorming

4.2.1 Brainstorming

Under brainstormingsteget framställdes ett förslag till företaget som kan anses 
vara en prototypskiss av den applikation som utvecklats. Denna skiss går att se i 
bilaga  A,  den innehåller  de  första  exemplen på  funktioner  som antogs  vara 
funktioner organisationen efterfrågade. Dessa funktioner visades sedan

4.2.2 Förfining

Efter den första prototypen had visats så blev det fastställt vad som skulle im-
plementeras på den utvecklade applikationen. Dessa funktioner skapades sedan 
som prototyper på en skiss, skissen visar hur gränssnittet är tänkt att se ut. Den-
na skiss går då att se i bilaga B, den visar många förändringar på de olika gra-
ferna och datavisningsmekanismerna från det tidigare kapitlet..
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4.3 Implementering

4.3.1 Test av bibliotek

I början testades en del av biblioteken, målet var att bestämma vilket av biblio
teken som skulle användas för att rita grafer. Detta ledde till en hel del olika
prototyper, där en av de första var en lösning som baserades helt och hållet på
biblioteket D3. Det finns ett exempel på hur denna lösning såg ut i bilaga C.

Därefter undersöktes det om det fanns några enklare alternativ än D3, vilket i
detta fall det fanns. Det funna biblioteket var då Plotly.js som också tidigare
nämnts här i rapporten. Detta är också baserat på D3 som också nämndes i teo
rikapitlet. Detta var då det slutgiltiga biblioteket som användes i projektet, det
gör det enkelt att rita grafer som är responsiva och väldigt användarvänliga då
det finns inbyggda funktioner i grafen som användaren kan utnyttja för att un
dersöka grafens data närmare.

Utöver bibliotek som ritar grafer och liknande så undersöktes också bibliotek
ramverk såsom Angular och React, men eftersom det fanns kunskap på organi
sationen om just React så valdes just det.

4.3.2 Flödesdesign

Då designsteget var avklarat så utfördes en lättare planering av flödet i pro-
grammet detta med hjälp av de tidigare nämnda use-case diagramen samt med
med hjälp av den tidigare definierade kravspecifikationen. 

Figur 5: Flödesschema som framställdes för att förenkla implementeringen.

Med hjälp av flödesscheman som figur 4 visar så konstruerades den lättare pla
nen för projektet. Dessa kunde innehålla olika information som hur programflö-
det skulle se ut i ett visst tillfälle.
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4.3.3 Den faktiska implementeringen

Implementeringen började med att skapa gränssnittet i applikationen med hjälp 
av biblioteket React.

Implementeringen följde den prototyp som framkom i designsteget samt att den 
implementerade den tidigare nämnda flödesdesignen. Eftersom prototypen var 
konstruerad med en form av modulär design så blev implementeringssteget 
mycket enkelt att utföra då den form som utvecklarna bakom React föreslår är 
just ett modulärt system.

Figur 6: Slutgiltig layout för applikationen.

Som också tidigare nämnts så var också D3 en stor del i implementeringen av
applikationen. Det är det bibliotek som sköter alla grafer och all annan dataren
dering. Vissa av dessa grafer är Plotly.js grafer som har modifierats för att passa
detta  användningsområde.  Detta  kommer  att  ges  exempel  på  i  kommande
avnsitt.

4.3.4 Grafer

Den första grafen som skapades var xy-grafen, denna hade som mål att visa
data över tid. Vilket var en viktig del i systemet för oragnisationen, xy-grafen
var även det som krävde mest arbete i projektet.
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Figur 7:  Graf som skapades endast med D3. Denna skapades som ett koncept.

Det första steget som utfördes var att undersöka hur graferna skulle skapas, en
metod utan visualiseringsbiblioteket plotly.js var det som undersöktes först. Ett
resultat framkom snabbt där grafen var funktionell men den hade sina nackde-
lar, hur den såg ut i detta stadiet går att se här ovanför i figur 7. På grund av hur 
D3 fungerade så blev det relativt mycket jobb att skapa en grundläggande graf, 
av denna anledning så undersöktes andra lösningar. 
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Figur 8:  Graf som skapades med hjälp av plotly och d3. Visar i detta fall
minnesanvänding samt processoranvändning.

En av de lösningar som framkom var Plotly.js. Detta var mycket praktiskt, då
det enda som behövdes var att skapa en konfiguration för grafytan. Detta gjor
des enkelt med en json-fil. När detta var gjort så fanns det en enkel graf där
några av funktionerna saknades. Grafens utseende går att se i fígur 8 här ovan-
för.

En av de funktioner som saknades på denna graf var i det faktum att det inte
kom någon data till grafen så visades ingen information om detta. Det framkom 
mycket tydligtinom intervjuerna att detta var en sak som efterfrågades, så att 
det gick och se om det var något problem med systemet. Detta implementerades 
sedan och detta går då att se här nedanför i figur 9

Figur  9:  Graf som skapades med hjälp av plotly och d3. Visar i detta fall
minnesanvänding samt processoranvändning.
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Figur 10:  Hastighetsmätaren som visar procentuella värden. Visar i detta fall procentuell 
tid som servern har varit uppe.

Med tanke på att det skulle vara en del procentuell information som skulle åter-
visas på applikationen så behövdes också en speciellt inriktad graf för denna 
funktion. Detta blev då den så kallade hastighetsmätargrafen. Vilket fungerar 
ganska lika som ett paj-diagram men innefattar bara en datakälla.

Denna datakälla visar då att den fyller upp mätaren beroende på det procentuel-
la värdet som ligger bakom. Den visar också den nuvarande procenten i mitten 
av grafen för att skapa en klarhet i hur mycket procenten faktiskt ligger på.

4.3.5 Slack-integration

Figur 11:  Visar utformingen av slack-integrationen.

Som figur 11 visar så har applikationen en form av slackintegration som visar 
den aktuella statusen för alla medlemmar i en kanal i slack. Detta har som av- 
sikt att visa om en medarbetare är sjuk eller dylikt.

Den fungerar på ett sådant sätt att den hämtar data från backenden, som har en 
API-endpoint som den hämtar den aktuella Slack-statusen från alla gruppmed-
lemmar i gruppen. Detta skriver den sedan ut med den aktuella status emojin 
och deras aktuella status.
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4.3.6 Nyhets-integration

Figur 12:  Visar utformingen av nyhets-integrationen.

Som det går att se i figur  12 så har applikationen också en nyhetsintegration, 
den fungerar så att den läser en specifik RSS-feed som specifieras i en configfil. 
Efter det så skriver den ut en satt mängd nyheter till skärmen.

4.3.7 Varningssystem

Utöver alla visuella system, så skapades också ett lättare varningssystem som 
visade de senaste varningarna i en liten lista. Detta har då som mål att avhjälpa 
felsökningen och ge en bättre visuell förklaring om servern faktiskt är uppe.

Figur 13:  Visar varningssystemets lista med några experimentella varningar..

Figur 13 visar ett exempel på detta varningssystem. Det kommer ha olika färger 
baserat på varningens allvarsgrad. Vilket i sin tur kommer göra så användaren 
snabbt kan se om det är något fel på serverdatorn.
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4.4 Undersökningar

Dessa undersökningar var då enkla möten där användaren av detta gränssnitt 
frågades frågor om hur gränssnittet såg ut. Samt hur de tyckte informationsåter-
givningen såg ut.

Utöver detta så gicks också resultaten som framkom varje vecka igenom. Detta 
gjordes genom möten där  funktioner undersöktes och sedan bestämdes vad 
som skulle förändras. Samt så testades gränssnittet och då fastslogs det om 
gränssnittet följde specifikationen.

24



Dashboard – Ett program som ska underlätta felsökning
Marcus Johansson 2017-12-06

5 Resultat
5.1 Svar på den första frågan 

Som det går att se i bilaga C så fick inkom det olika svar på vad de anställda på
organisationen efterfrågade. Dessa kommer sedan framställas som en kravspeci-
fikation i kapitel 5.2.

5.2 Kravspecifikation

Kravspecifikationen som framkom från den ursprungliga går att se i bilaga D.
Kravspecifikationen visar egentligen att företaget vill ha en form av modulär
design där den visar bland annat användning av resurserna och de olika delarna
i serverdatorn.

Det framkom ganska tidigt i projektet att det var viktigt för ett företag att veta
om paket kom fram till servern, samt hur minnesanvändningen såg ut. Så därför
var dessa en av de mest prioriterade funktionerna.

Utöver detta så ville de se bandbreddsanvändningen på servrarna. Detta var 
mindre prioriterat. Men också viktigt för att kunna bestämma hälsan på en ser-
ver.

En annan funktion som också återfanns var vädret samt nyheter. Vilket var in-
tressant för just denna organisation men denna information återgav ingen infor-
mation om servrarna.
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5.3 Undersökning av bibliotek

En viktig del av det utförda undersökningen var undersökningen av biblioteken 
som skulle utnyttjas för att skapa gränssnittet. Detta blev en undersökning mel-
lan 3 huvudsakliga bibliotek.

Tabell 1: Visar de olika features som fanns i biblioteken.

Bibliotek Features

D3.JS 

Kan rita allt som behövs, men mycket
arbete och tidskrävande att använda. Saknar 
funktioner för att enkelt skapa och underhålla 
grafer.

D3.JS + PLOTLY.JS 
Enkelt att använda, svårt att få att
fungera med react, men innehåller alla 
funktioner som efterfråats.

C3.JS 
Fungerar, saknar några funktioner som
skulle användas. Ingen sammankoppling med 
react, saknar funktioner som efterfrågats.

Som det går att se i tabell 1 här ovan, så valdes biblioteket baserat på dess funk-
tioner, enkelhet och om det gick att enkelt använda med ramverket som hade 
valts för applikationen.

5.4 Systemet 

Det slutgiltiga systemets design går att se i bilaga XX, där går det att se att en 
form av bildspelsdesign valdes för att kunna visa mycket olika dataströmmar på 
samma skärm. Alltså fungerade det på ett sådant sätt att först visades alla serv-
rar en efter en. Sedan visades nyheterna och slutligen visades slackinformatio-
nen.

I bakgrunden finns det en server som sköter både hämtande och sändning av 
data samt lagring av denna data. Den är egentligen en form av API som skickar 
det senast inhämtade data, som sedan gränssnittet visar upp på skärmen.

26



Dashboard – Ett program som ska underlätta felsökning
Marcus Johansson 2017-12-06

5.5 Undersökningar 

De undersökningar som utfördes var mindre intervjuer samt möten, där vi gick
igenom programmets  alla  gränsnittsdelar  och  undersökte  om funktioner  inte
fungerade samt andra möjliga problem med gränssnittet som framkom.

Tabell 2: Visar de funktioner som efterfrågades på organisationen.

Område Vad som efterfrågades.

Servrar 
Processoranvändning, minnesanvändning, indata, utdata,
anrop per sekund

Nyheter Blandade nyheter, kanske från SVT
Slack Se emojis och status för anställda.
Allmänt Klocka och temperatur

Genom den ursprungliga frågan så fastställdes också vilken data de alla anställ-
da efterfrågade. Dez

Det framkom också att det var en god idé att implementera ett modulärt gräns-
snitt, så att det var enkelt att bygga på i det fall att organisationen ville utöka ap-
plikationen.

Undersökningarna gav också en antydan om att färgerna på det utvecklade pro-
grammet var för ljusa.  Det är viktigt att detta inte är fallet då det leder till att 
användarna blir mer distraherad när gränssnittet inte varnar användaren.

Det fastslogs också att det var svårt att se att en server inte fick någon data. Det 
är av högsta grad viktigt att det går att se att en server faktiskt fick någon data 
från servrarna, för annars kan det leda till att det blir svårt att förstå. 

Ytterligare information som uppkom under möten och intervjuer var att det var 
en bättre idé att ha mörka färger i det generellt sett då användarna blev mindre 
distraherad samt samt att det blev bättre kontrast mot färgerna som valts för gra-
ferna.

Det var viktigt att det gick att se att två olika informationsrutor var delade, då 
detta skapade en bättre förståelse för att de två olika datavisningsfunktionerna 
faktiskt inte visade samma sak. 
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6 Diskussion
De slutsatser som går att ta från detta arbete är att ens många gånger så är det
viktigt för att se en servers hälsa att titta på den aktuella hårdvaruanvändningen.
En annan intressant del för företag att veta är status på användarens arbetskam-
rater, detta för att hjälpa om en arbetskamrat inte är inne på arbetsplatsen.

Det dök också upp det faktum att det i många fall är mycket bättre att ha en
färgskala som går mot mörkare spektrumet. Detta då det blir ett störande ljus
från skärmen, vilket kan leda till att de användarna enkelt blir störd av det ut-
vecklade systemet.

I framtiden kan det vara en idé att jobba fortsätta arbetet med projektet under en
ännu mer modulär design. Kanske där det bara existerar en sida på applikatio-
nen och systemet enbart varnar användaren om en server går ner. Eller att appli-
kationen visar just den data som precis uppdaterades från servern.

I det fallet som framkom just i detta projekt så blev resultatet att all numerisk
data skulle ritas med hjälp av text istället för en typisk hastighetsmätargraf eller
liknande annan graf. Detta på grund av att det ansågs vara mycket distraherande
om gränssnittet hade många rörliga detaljer.

Den huvudsakliga data över tid grafen blev de vanliga xy-graferna dessa har
som avsikt att visualisera data så att användaren kan dra en slutsats om hur ser-
vern har mått den senaste tiden.

Det nyhetsvärde som detta arbete kan anses ha är informationen kring informa-
tionen som skall återfinnas på en dashboard i ett dev-ops läge. 

Mycket av de slutsatser som har tagits här i arbetet kan i stort anses vara speci-
fika för denna organisation. Men den information som uppkommer angående 
vilka informationskällor som behövs för att förstå att en server är nere kan an-
ses vara generella.

Att metoden följs har ingen egentligen inte stor påverkan på det slutgiltiga re-
sultatet. Det går nog att göra annorlunda undersökningar och komma fram till 
samma svar.

Det mål som var utsatt för projektet kan anses vara nått och med det så är också
uppdraget som efterfrågades också utfört. Det resultat som framkom under un-
der projektets gång kan anses vara förväntat. Det blev en applikation som kan
anses vara lättförstådd, samt att den anses vara klar.
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Eventuell fortsatt forskning kan utföras inom vilka sorters grafer som skall an-
vändas för ytterligare information och detta kan sedan implementeras in och 
testas med en eventuellt bättre metodik. Kanske genom att utföra mer ingående 
undersökningar såsom användartester med mer användare eller ett grundligare 
användartest.

6.1 Etiska aspekter

Ofta kan det vara viktigt för användarna att det utvecklade systemen som orga-
nisationer underhåller och driftsätter fungerar. Om systemen inte fungerar så 
kan ibland vissa samhällsfunktioner sluta fungera, såsom att en server som inte 
fungerar korrekt kan stoppa förloppet för sjukhusen när det ska ta hand om pati-
enter.

Många gånger kan då en dashboard vara användbar, för att kunna förutse eller 
rent ut hjälpa till under felsökningen för att så snabbt som möjligt få upp ser-
vern igen. Så påverkade samhällsfunktioner kan fortsätta använda servrarna 
som dom behöver för att utföra sitt arbete korrekt.
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Bilaga A: Första prototypen
Den första versionen av gränssnittet.
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Bilaga B: Andra prototypen
En bättre version av det första gränssnittet.
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Bilaga C: Svar från den första frågan

Timestamp
Vilken information vill ni ska synas på dashboarden på realsprints 

kontor?
14/11/2017 
11:59:07

Status - up or down, Trafik över tid, Användare anslutna

14/11/2017 
15:30:13

Jag vill veta hur kundernas webbplatser (och servrar) mår. 
Vill också se hur mycket besökare som är på siterna, helst i realtid. 
Vill också tydligt kunna se varningar så att vi kan agera på dessa så 
snabbt som möjligt. 
Det bör också vara så snyggt så att kunderna blir imponerade. 
Skulle också vara kul med statistik, exempelvis 3 dagar utan att 
något hänt.
 I en perfekt värld också möjlighet att visa annat så att det inte bara 
blir serverstatistik. Kanske senaste nyheterna eller vädret.

15/11/2017 
08:47:10

En line-chart över senaste HTTP-statuskoder, grönt för 200 och 
rött för 4XX, starkare röd(?) för 5XX

15/11/2017 
09:48:56

Status 
Anrop (antal och när de görs)

Anslutningsproblem
Felrapportering(tex Om servern gått ner /blivit omstartad)

15/11/2017 
11:34:56

Vilka anställda som har semester, sjuk, vab etc.. Vilka anställda 
som jobbar mot vilken kund för tillfället. Väntande och pågående 
ärenden i nån slags ärendehanteringssystem t.ex. Trello. Väder, 

klocka. Låt som spelas i högtalarna just nu (Spotify)
15/11/2017 
08:56:10

Den ska visa bokningar på konferensrum. Kanske från en 
gemensam kalender . Varningar med lysen
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Bilaga D: Kravspecifikation
Kravspecifikation som framställts av den första frågan.

Funktionella krav

1. Status

◦ Server uppe

◦ Server nere

◦ Paketstatus 

◦ Data

▪ In

▪ Ut

2. Slackstatus

◦ Emoji

◦ Status

3. Väder

◦ Vädret

▪ Temperatur

▪ Väder

4. Nyheter

◦ Nyheter i regionen

5. Varningssystem

◦ Visuellt varningssystem på gränssnittet

◦ Visuellt varningssystem med lampor.

Icke funktionella krav

1. Modulärt gränssnitt

2. Avändbarhet

3. Uppgraderbar
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