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Sammanfattning
Visualisering är en ofta förekommande metod som används vid utveckling av
en ny produkt för att redan i ett tidigt stadium kunna visa den färdiga produkten
i form av en prototyp eller annan digital ritning. Det är dock inte lika vanligt att
visualisera själva utvecklingen av produkten eller vilken fas den befinner sig i,
vilket  kan  leda  till  osäkerhet  inom utvecklingsgruppen  och  ge  det  fortsatta
arbetet  av  produkten  en  tvetydig  bild.  Projektgrupperna  på  företaget
CGI Östersund jobbar enligt  den agila systemutvecklingsmetoden Scrum där
arbetet delas upp i olika delleveranser och ärenden, vilket gör det möjligt att
visualisera utvecklingsprocessen. Den här undersökningen har studerat Scrum-
metoden ytterligare och därefter tagit fram ett visualiseringsverktyg bestående
av en REST-webbtjänst i Java och en webbklient som hämtar information från
ett ärendehanteringssystem, JIRA, som företaget använder sig av. Informationen
presenteras sedan i form av olika grafer beroende på vad som skall visualiseras.
Verktygets  funktion  och  konstruktion  har  sedan  utvärderats  med
användbarhetstester  och  även  jämförts  med  ett  liknande  verktyg  som redan
finns i  den befintliga JIRA-plattformen. Användbarhetstesterna utfördes både
innan och efter implementation där det första testet enbart bestod av mock-ups
och det andra när verktyget hade fått ett fungerande resultat. Resultatet har visat
att det fortfarande råder en del oklarhet i verktygets mer invecklade funktioner,
men att  helheten av de  olika delsystemen är  förståelig  i  dess  användbarhet.
Jämförelsen med visualiseringen i JIRA visar att liknelserna är stora och att det
i  nuläget  finns både för-  och nackdelar  med att  använda den här  lösningen.
Verktyget är i övrigt uppbyggd med moderna tekniker och står på en bra grund
för vidare utveckling från företagets sida.

Nyckelord: CGI Östersund, Scrum, Java, REST-webbtjänst, visualiseringsverk-
tyg, användbarhet, JIRA
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Abstract
Visualization is a frequent method used in the development of a new product to
see the finished product to an early stage in the form of a prototype or digital
drawing. However, it is not as common to visualize the actual development of
the  product  or  what  phase  it  is  in,  which  can  lead  to  confusion  within  the
development team and provide further the work of the product an ambiguous
picture. Project teams at the company CGI Östersund works according to the
agile system development methodology Scrum where the work is divided into
different  partial  deliveries  and  issues,  making  it  possible  to  visualize  the
development process. This investigation has studied the Scrum method further
and then developed a visualization tool consisting of a REST web service in
Java and a web client that retrieves information from a issue tracking system ,
JIRA, which the company uses. The information is then presented in the form
of various graphs depending on what is to be visualized. The tool's function and
design has been evaluated with usability testing and also then compared with a
similar tool that is already in the existing JIRA platform. Usability tests were
conducted both before and after implementation, the first test consisted only of
mock-ups and the second when the tool had a functioning results. The results
have  shown  that  there  is  still  some  ambiguity  in  the  tool's  more  complex
features, but to the whole of the various subsystems is understandable in its
usability.  The  comparison  with  the  visualization  in  JIRA  shows  that  the
parables  are  great  and  that  at  present  there  are  both  advantages  and
disadvantages  of  using this  solution.  The tool  is  otherwise  constructed with
modern techniques and stands on a good basis for further development from the
company.

Keywords: CGI Östersund, Scrum, Java, Rest web service, visualization tool,
usability, JIRA 

iv



Visualisering av projekt – Visualiseringsverktyg
Anton Norling 2015-04-30

Förord
Jag vill tacka alla på kontoret i CGI Östersund som har varit inblandade i mitt
projekt och som på något sätt har hjälpt mig med mitt arbete.

Ett tack ska även min handledare på skolan ha som har varit till stor hjälp under
hela projektets gång.

Stort tack!
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1 Introduktion
Genom att visualisera utvecklingsprocessen av ett projekt  kan alla parter, även
kunden, se hur projektet ligger till  med förhållande till  de leveranser som är
satta.  Det  skapar   en  gemensam utgångspunkt  för  projektgruppen  som kan
förbättra  den  interna  kommunikationen  och  förenkla  diskussioner  kring  de
aktiviteter  och  problem  som  måste  lösas.  Förhoppningsvis  resulterar  det  i
snabbare leveranser och att produkten faktiskt motsvarar, och helst överstiger,
kundens förväntningar.

Det här arbetet har utförts på företaget CGI Östersund som ofta jobbar enligt
den agila systemutvecklingsmetoden Scrum och har ett behov av att visualisera
utvecklingsprocessen i deras pågående projekt.

1.1 Om CGI Östersund

CGI Östersund är  ett  IT-konsultföretag och är  en del  av det  multinationella
kanadensiska företaget  CGI Group med 72 000 anställda i  över  400 kontor
utspridda i 40 olika länder. Kontoret är belagt i centrala Östersund och har i
dagsläget cirka 100 stycken anställda i varierande åldrar. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering

Foretaget har idag ett satt att visa aktuell status på deras pågående projekt med
hjalp  av  information  som matas  in  manuellt  av  de  medlemmar  som ingår  i
projektet.  Den  inmatade  informationen  presenteras  sedan  i  ett  Power  Point
dokument på olika TV-apparater i deras motesrum och konferensrum for att de
enkelt skall kunna se hur de olika projekten utvecklar sig. Den har losningen ar
enligt de sjalva något som inte fungerar sarskilt bra i nulaget då det saknas både
tid och ork att manuellt mata in projektinformationen, vilket resulterar i att det
helt enkelt blir for omstandligt att losningen ens ska fungera. 

Det  gjordes  ett  forsok  till  att  forbattra  denna  losning  våren  2014,  men  nar
forslaget presenterades fick utvecklingsgruppen inte någon tydlig respons vilket
ledde till att projektet lades ner och forblev ogjort. Nu har frågan tagits upp igen
då de på foretaget tror att en fullt fungerande losning utan krångligheter, med
onskemål om fler funktioner, kan gynna foretaget och deras medlemmar och
forhoppningsvis forbattra effektiviteten under motena. 

1.3 Övergripande syfte

Syftet med projektet ar att forbattra den nuvarande losningen av att visa aktuell
status  på  pågående  projekt  genom  att  implementera  en  helt  ny
visualiseringslosning  som inte  bygger  på  manuell  datahantering  och  Power
Point  baserade  projektpresentationer.  Den  nya  losningen  skall  istallet  vara
webbaserad  och  fungera  i  nya  moderna  webbläsare,  användarvänlig  samt
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automatiserad  vad  galler  datahanteringen.  Losningens  resultat  skall  darefter
utvärderas i dess användbarhet och funktion och även jämföras med en liknande
lösning.  

1.4 Avgränsningar

Då den nya visualiseringslösningen kommer vara webbaserad har ingen hänsyn
till  äldre  webbläsarversioner  tagits  då  det  anses  ligga  utanför  projektets
tidsramar.  Projektet  har  istället  fokuserat  på  att  få  en  fungerande
webbapplikation  för  de  webbläsare  som är  aktuella  just  nu  med strävan att
kunna genomföra undersökningen.

1.5 Konkreta och verifierbara mål

Målet med det här arbetet  är  att  konstruera ett  verktyg för visualisering av  
pågående  projekt  samt  utvärdera  verktygets  funktionalitet.  I  konkret  form
betyder det att projektet skall:

• undersöka  de  olika  plattformar  och  utvecklingsmetodiker  som  idag
används inom företagets projektgrupper

• undersöka  relevanta  ramverk  som  kan  tänkas  vara  användbara  för
utvecklingen av verktyget

• utveckla en visualiseringslösning som visualiserar utvecklingsprocessen
av ett projekt i form av grafiska komponenter

• utveckla ett administrationsverktyg för enkelt skapande och hantering av
de olika projektvisualiseringarna

• utvärdera verktygets funktionalitet både före och efter implementation
via användbarhetstester och jämförelser samt därefter redovisa mätdatan

En mer specificerad lista över de mål som verktyget skall uppfylla presenteras i
kravspecifikationen, se Kapitel 4.1.

1.6 Översikt

Kapitel 1 ger läsaren en övergripande bild över vad som är syftet med projektet,
vilka problemställningar som skall lösas samt vilka mål undersökningen skall
uppfylla. Kapitel 2 beskriver de teoretiska delarna av projektet mer ingående för
att  ge  läsaren  en  bättre  förståelse  inför  det  fortsatta  läsandet  av  rapporten.
Kapitel  3  presenterar  arbetsgången,  vilka  programmeringsmetodiker  och
programmeringsmiljöer  projektet  skall  baseras  på.  Kapitel  4  innehåller
kravspecifikationen,  lösningsalternativ  och  design  för  varje  delsystem.
Kapitel 5 presenterar undersökningens utfall och resultatet av de tester som har
genomförts. Kapitel 6 tar upp diskussioner kring arbetets konstruktion, etiska
och samhälleliga aspekter samt förslag på fortsatt utveckling.
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2 Teori
Detta kapitel beskriver de olika tekniker och resurser som projektet använder
sig  av  för  att  ge  läsaren  en  bättre  förståelse  om  vad  som  beskrivs  i
de kommande kapitlen.

2.1 Designmönster

Designmönster är ett samlingsbegrepp för många förekommande problem och
dess typiska lösningar som ofta dyker upp under konstruktionsprocessen inom
programvaruutveckling  [1:1].  Lösningarna  kan  implementeras  i  de  flesta
programmeringsspråk  då  samtliga  lösningsförslag  är  generellt  beskrivna  på
designnivå  uppdelad  i  tre  olika  kategorier,  även  kallad  nivåer,  utifrån  deras
funktion [1:28]. Tanken bakom designmönster är att förenkla diskussionen om
välkända  komplicerade  problem  genom  att  använda  sig  av  respektive
designmönsters benämning [1:1].

2.1.1 DAO

DAO  (Data  Access  Object)  används  för  kommunikation  med  databas  eller
bestående lager genom ett abstrakt gränssnitt [2]. En fördel med att använda
DAO-objekt  är  att  om systemet  byter  databasmodell  så  behöver  man endast
ändra i DAO-lagret [2]. Alla databasanrop skall alltså vara separerad från de
övriga applikationsfunktionerna [2].

Figur 1: Klassdiagram över DAO-mönstrets relation [3]

2.2 Databas

2.2.1 MySQL

MySQL är  den mest populära fria  databashanterare med öppen källkod som
använder  sig  av  SQL-uttryck  för  hanteringen  av  informationen  [4].
För nuvarande utvecklas MySQL av Oracle Corporation [4].
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2.3 Webbserver

2.3.1 WildFly

WildFly, tidigare JBoss, är en fri applikationsserver skriven i Java som just nu
utvecklas  av  företaget  Red  Hat  och  som  implementerar  en  samling
mjukvarustandarder för Internetbaserade tjänster och applikationer, även kallad
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) [5].

2.3.2 JAX-RS

JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) är ett Java API med stöd för att
skapa webbtjänster i enlighet med designmönstret för REST (Representational
State Transfer) [6]. JAX-RS använder sig av annoteringar i källkoden för att
omvandla en POJO (Plain Old Java Object) till en webbresurs [6].

2.4 Externa Java-bibliotek

2.4.1 Jersey

Jersey  är  ett  ramverk  som  används  för  utveckling  av  REST-webbtjänster  i
Java-miljö. Biblioteket implementerar en egen utökad version av JAX-RS som
ska ta  enkelheten av att  utveckla REST-webbtjänster  och klienter  ytterligare
ett steg [7].

2.4.2 Apache Commons DBCP

DBCP  är  en  komponent  tillhörande  Apache  Commons  biblioteket  som
implementerar  JDBC  (Java  DataBase  Connectivity)  [8],  ett  API  som  ger
applikationen stöd för integrering med SQL-databaser [9].

2.4.3 Gson

GSON är ett Java-bibliotek som kan användas för att konvertera Java-objekt till
deras motsvarighet i JSON och vice versa [10]. 

2.5 Externa JavaScript-bibliotek

2.5.1 jQuery

jQuery är ett plattformsoberoende JavaScript-bibliotek som är designat för att
förenkla och göra webbutveckling snabbare genom att  lättar  kunna navigera
genom  dokumentet  och  modifiera  dess  HTML-  och  CSS-kod,  välja
DOM-element,  hantera  händelsehantering,  skapa  animeringar  och  utveckla
AJAX-applikationer  [11].  jQuery används  på  över  60% av de  10  000 mest
besökta webbsidorna vilket gör det till  det populäraste JavaScript-biblioteket
just  nu [12].  Det  modulära tillvägagångssättet  av jQuery gör  det  möjligt  att
skapa kraftfulla  dynamiska hemsidor,  webbapplikationer  och även sina egna
tillägg ovanpå JavaScript-biblioteket [11].
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Figur  2:  Sammanställning  över  webbsidor  som använder  sig  av  jQuery  på
Internet [12]

2.5.2 Gridster

Gridster är ett dra-och-släpp API och är för närvarande ett jQuery-tillägg som
gör det möjligt att skapa intuitiva flyttbara layouter av element som sträcker sig
över flera kolumner och erbjuder funktioner för att dynamiskt kunna lägga till
och ta bort element från rutnätet [13]. 

Figur 3: Exempel på en layout skapad med hjälp av Gridster [13]
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2.5.3 Cycle2

Cycle2 är ett jQuery-tillägg som omvandlar en grupp av HTML-element till ett
bildspel där konfiguration för varje bildspelssida kan ske med förutbestämda
attribut direkt i elementen [14].

2.6 Atlassian produkter

Samtliga  produkter  i  de  här  underkapitlen  är  webbaserade-applikationer
utvecklade av Atlassian, ett Australienskt systemutvecklarföretag [15]. 

2.6.1 JIRA

JIRA  är  en  komplett  plattform  utvecklad  av  Atlassian  för  hantering  av
händelsetyper i ett företags projekt, d.v.s. ärenden, uppgifter, buggar och andra
problem som kan uppstå under projektets arbetsgång. Plattformen underlättar
ett  projekts  planering  och  utveckling  genom att  låta  projektets  medarbetare
använda sig av ett ärendehanteringssystem för all hantering och rapportering av
uppgifter  rörande projektet,  vilket  gör  att  medarbetarna enkelt  kan  hålla  sig
uppdaterade  och  att  den  slutgiltiga  produkten  får  en  ökad  kvalitet  och
dokumentation [16]. 

2.6.2 JIRA Agile

JIRA  Agile  är  ett  tilläg  i  JIRA  som  gör  det  möjligt  att  jobba  enligt
agil-programutvecklingsmetodik för flexibel användning av de agila metoderna
Scrum och Kanban [17]. 

2.6.3 Confluence

Confluence är en samarbetsplattform utvecklad av Atlassian för att kunna dela
med sig av information och dokument [18]. Grundtanken bakom plattformen är
att skapa en gemensam centraliserad resurskälla istället för att ha informationen
utspridd  på  flera  olika  ställen  [18].  Confluence  kan  automatiskt  länka  ihop
kravspecifikationer,  rapporter  och  övriga  produktbeskrivningar  med  ärenden
och sprintar som finns i JIRA [18].
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Figur 4: En bild som visar användningsområdet före och efter implementation
av Confluence-plattformen [18]

2.6.4 Stash

Stash är en snabb och säker källkodshanterare för Git utvecklad av Atlassian
som  erbjuder  kodgranskning,  sammanslagning  av  källkoder  och
användarrättigheter för respektive källkod [19]. Stash kan integreras med JIRA
för att  koppla ihop ärenden med källkodsfiler  för att  underlätta hantering av
repositories och brancher i ett projekt [19]. 

2.6.5 Bamboo

Bamboo är en byggserver utvecklad av Atlassian som bygger och testar projekt
och  sedan  ger  en  detaljerad  beskrivning  om  hur  bygget  gick,  hur  länge
det tog att bygga projektet och vad som gick fel om något fel inträffade [20].
Det är möjligt att integrera Bamboo med JIRA för att koppla ihop ärenden och
testresultat  i  ett  projekt  så  att  det  enkelt  går  att  se  hur  det  gick  i  senaste
bygget [20]. 
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2.7 Agil systemutveckling

De  flesta  projektgrupper  inom  företaget  använder  sig  idag  av  den  agila
systemutvecklingsmetoden  Scrum  där  projektet  delas  upp  i  olika  sprintar
(etapper)  som pågår  under  en  viss  period,  vanligtvis  någon  vecka  [22:15].
Under en sprint-period sker dagliga Scrum-möten där samtliga projektmedlem-
mar har möjlighet att ge intryck rörande den fortsatta utveckling som stegvis
kan förbättra produkten inom tid [22:15].

Efter varje sprint testas produkten och levereras sedan till kunden för feedback.
Det kan hända att kravspecifikationen ändras efter en leverans utifrån kundens
krav och behov, vilket uppfyller en del av principen med Scrum; där frekvent
repetition av Scrum-processen anpassar sig efter kundens efterfrågan [22:17],
se Figur 5.

Figur 5: Överblick av ett Scrum-projekt [22:15]
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3 Metod
Detta  kapitel  beskriver  arbetsgången  mer  ingående,  vilka  utvärderingar  som
undersökningen  baseras  på,  hur  kravfångst  och  användbarhetstest  skall
genomföras  samt  vilka  programmeringsspråk,  utvecklingsmiljöer  och
kodstandarder som skall användas.

3.1 Arbetsgång

Projektets  arbetsgång kommer att  delas upp i  fyra olika faser och utföras i  
sekventiell ordning efter varandra med vissa undantag i konstruktionsfasen, där
agil systemutvecklingsmetodik skall följas.

3.1.1 Förstudie

Här undersöks de plattformar som företaget idag använder sig och vad de fyller
för  funktion  i  deras  systemutvecklingsprocess  (JIRA,  Confluence,  Stash,
Bamboo), den agila systemutvecklingsmetoden Scrum som används flitigt inom
projektgrupperna,  hur  en  kravfångst  skall  läggas  upp  för  att  få  fram
tillräckligt med information ang. den tänkta webbapplikationens funktion, vilket
innefattar eventuella avgränsningar av kravspecifikationen för att förhindra att
arbetet blir för stort med tanke på den tidsintervall som projektet sträcker sig.

3.1.2 Planering

För  att  projektet  ska  ta  rätt  form  redan  från  start  är  det  viktigt  att  en
detaljerad  planering  över  hur  databas,  REST-webbtjänst,  Java-klasser  och
JavaScript-prototyper skall konstrueras. Det är även viktigt att redan här välja
en  passande  applikationsserver  så  att  en  generell  struktur  över  hela
webbapplikationen kan fastställas.

3.1.3 Konstruktion

Webbapplikationen  skall  utvecklas  enligt  agil  systemutveckling  och  växla
mellan  top-down-  och  bottom-up-metoderna,  d.v.s.  när  ett  delsystem  av
webbapplikationen är färdigt och redo för testning av mottagaren, som i det här
fallet  är  min  handledare  samt  två  systemutvecklare  till  från  företaget,  kan
resultatet  leda  till  att  kraven  förändras  för  att  möta  nya  önskemål  från
mottagarens  sida.  Det  är  därför  viktigt  att  det  sker  regelbundna möten  med
kunden för att förhindra att missförstånd uppstår. 

Detsamma  gäller  även  utvecklingsprocessen  i  sig;  applikationsutvecklingen
skall ske iterativt genom hela arbetsförloppet och om t.ex. en Java-klass under
utvecklingsfasen  inte  uppfyller  en  viss  funktion  där  problemet  är
relaterat  till  en tabell  i  databasen måste  en utvärdering  göras  för  att  avgöra
vilken av delarna som skall omkonstrueras för att lösa problemet.
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3.1.4 Driftsättning

Om  den  färdiga  produkten  har  fått  ett  fungerande  resultat  som  uppfyller
kundens krav skall den implementeras internt på företagets servrar för att sedan
användas i de olika projektrummen.

3.2 Undersökning av Atlassians REST API

Eftersom projektvisualiseringarna främst skall baseras på befintlig information
från Atlassians plattformar måste dess respektive REST API undersökas för att
ta  reda  på  vilken  information  som faktiskt  är  möjlig  att  hämta.  Detta  sker
genom att  använda sig av en REST-webbtjänst som Atlassian tillhandahåller
publikt  på  Internet  för  varje  plattform.  Där  är  det  möjligt  att  skicka  med
parametrar, så som projekt ID och sprint ID, i varje REST-anrop för att därefter
se  om  den  relevanta  information  som  returneras  går  att  presentera  i
visualiseringen. 

3.3 Undersökning av existerande ramverk

Innan utvecklingen av webbapplikationen börjar skall redan existerande tillägg
och ramverk på Internet undersökas för att se om det finns något som går att
återanvända i det här projektet. Detta görs inte bara för att spara tid, utan även
för att få ytterligare idéer om hur de olika delsystemen i webbapplikationen kan
tänkas konstrueras.

När undersökning är klar skall en första prototyp sättas ihop och sedan testas av
de  inblandade  på  företaget  för  att  få  en  övergripande  bild  över  dess
användbarhet genom att sammanställa den insamlade mätdatan.

3.4 Kravfångst

Efter att samtliga undersökningar har genomförts kan ett möte med företaget
äga  rum  för  att  tillsammans  diskutera  och  komma  fram  till  en  rimlig
kravspecifikation utifrån de intervjufrågor som presenteras i Bilaga A.

Därefter är det möjligt att utvärdera de resultat som tidigare undersökningar har
gett  för  att  sedan  kunna  utöka  kravspecifikationen  med  ytterligare  detaljer
genom att utesluta och begränsa vissa av företagets krav och önskemål som rent
praktiskt inte går att utföra.

3.5 Användbarhetstest

Undersökningen  kommer  att  baseras  på  två  stycken  användbarhetstester
konstruerade utifrån den specificerade kravspecifikationen. Testmiljön kommer
att vara i form av intervjuer där den intervjuade personen stegvis får gå igenom
webbapplikationens  innehåll  och  funktioner  för  att  sedan  betygsätta  hur  väl
varje delsystem var att förstå.
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Det  första  testet  skall  äga  rum innan  utvecklingen  har  hunnit  påbörjas  och
kommer endast att bestå av mock-ups där testpersonerna får granska de olika
delsystemen visuellt och försöka föreställa sig hur de skulle fungera att använda
rent praktiskt. Anledningen till att det första testet inte kommer att bestå av en
interaktiv  prototyp  är  med  tanke  på  webbapplikationens  komplexitet  och
storlek. Att ta fram en eventuell testprototyp skulle bli ett projekt i sig.

Det  andra  testet  skall  genomföras  i  slutet  av  undersökningen  då
webbapplikationen har utvecklats till en färdig produkt. Här får testpersonerna
utföra samma funktionalitetstest av delsystemen som i det första testet, men i
interaktiv  form.  På  så  vis  kan  resultaten  av  de  båda  användbarhetstesterna
jämföras med varandra för att se huruvida den färdiga konstruktionen uppfyller
kravspecifikationen.

3.6 Jämförelse med liknande verktyg

Det här visualiseringsverktyget skall,  efter  implementation,  jämföras med ett
liknande  verktyg  som  idag  redan  finns  i  den  befintliga  JIRA-plattformen.
Det som kommer att mätas är bland annat antal operationer för att utföra en
specifik funktion och även andra liknelser som anses vara värd att jämföras.

3.7 Verktyg

Valet av de programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer som skall användas
ligger dels till grund av personliga erfarenheter, men även vad företaget anser
vara mest lämpligt för projektet. 

3.7.1 Språk

Uppbyggnaden  av  projektvisualiseringsklienten  skall  ske  med  märkspråket
HTML, stilstråket CSS samt klientspråket JavaScript.

Programmeringsspråket Java kommer att användas på applikationsservern för
hantering av REST-webbtjänsten och databasförfrågningar.

För  hämtning  och  modifiering  av  data   i  relationsdatabasen  används
standardspråket SQL.

3.7.2 Utvecklingsmiljöer

All programkod kommer att skrivas i det fria utvecklingsverktyget Eclipse som
är vanligt för utveckling av Javaapplikationer. Det går även att bygga ut Eclipse
genom att hämta tillägg som har stöd för andra programmeringsspråk.

Databasen  kommer  att  skapas  och  hanteras  med  hjälp  av  den  fria  klienten
HeidiSQL,  som ger  användaren  ett  användarvänligt  gränssnitt  för  att  enkelt
kunna hantera och ändra databasens tabeller samt information.
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3.7.3 Diagramverktyg

Användbarhetstestets mock-up-bilder skall ritas upp i verktyget Balsamiq som
företaget betalar licens för. Verktyget finns som både desktop-applikation och
tillägg i Confluence.

3.8 Kodstandard

För  att  höja  standarden  av  programkoden  skall  vissa  regler  rörande
namnsättning av variabler, funktioner och klasser följas:

• Variabler och funktioner; inleds alltid med en gemen och därefter versal
för varje nytt ord, t.ex. myVariable, myFunction, osv.

• Klasser och gränssnitt; inleds alltid med en versal, likaså varje nytt ord,
t.ex. MyClass, MyInterface, osv.

• CSS klasser; skrivs enbart i gemener där varje nytt ord separeras med ett
bindestreck, t.ex. my-class.

• HTML id; kan innehålla både gemener och versaler där varje nytt ord
separeras med ett understreck, t.ex. my_indentifier.

För övrigt skall all programkod vara välkommenterad för att underlätta kodens
innebörd samt göra den mer lättläslig.
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4 Konstruktion
I det här kapitlet presenteras kravspecifikationen följt av lösningsalternativ för
de problemställningar som uppstår i varje delsystem av webbapplikationen. 

4.1 Kravspecifikation

Utifrån  svaren  av  den  intervju  som  gjordes  med  några  av  företagets
systemutvecklare,  se  Bilaga  A,  har  en  kravspecifikation  tagits  fram  som
innehåller detaljerad information om webbapplikationens olika funktioner.

4.1.1 Startsida

Startsidan  är  den  sida  som  visas  allra  först  när  man  ansluter  sig  till  
webbapplikationen och skall kunna utföra följande:

• Visa alla projektvisualiseringar som finns lagrad i den lokala databasen

• Möjlighet att lägga till en ny projektvisualisering

4.1.2 Projektvisualisering

Projektvisualiseringen  skall  vara  baserad  på  komponenter  framtagna  utifrån
företagets behov och kunna presentera följande information: 

• Visa en projektbeskrivning

• Visa vilka medlemmar projektet består av

• Visa vilken sprint/etapp ett projekt befinner sig i

• Visa status av en sprint/etapp i form av olika grafer

• Visa hur många dagar det är kvar av en sprint/etapp

• Visa hur många dagar det är kvar till leverans

• Visa en sammanställning av ärenden i en sprint/etapp

4.1.3 Administrationsverktyg

Administrationsverktyget för hantering av projektvisualiseringarna skall kunna
utföra följande:

• Skapa en ny projektvisualisering
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• Ändra/ta bort en projektvisualisering

• Lägga till en ny komponent till projektvisualiseringen

• Ändra/ta bort en komponent från projektvisualiseringen

• Lägga till ett nytt bildspel bestående av olika komponenter till projektvi-
sualiseringen

• Ändra/ta bort ett bildspel från projektvisualiseringen

4.1.4 Databas

Databasen skall kunna hantera information gällande:

• Projektvisualiseringar; som kommer att hänvisas som dashboards

• Bildspel; vilken dashboard den tillhör

• Bildspelssidor; vilket bildspel den tillhör, vilken ordning komponenter
har samt information om bl.a. övergångstid mellan bildspelssidorna 

• Komponenter; vilken bildspelssida den tillhör och vilken plugin den är
baserad på

• Plugin; för att bestämma komponenternas innehåll

4.2 Webbapplikationens delsystem

Samtliga mock-ups som presenteras i följande underkapitlen beskriver designen
av varje delsystem i webbapplikationen. Dessa har sedan använts som mall vid
uppbyggandet  av  det  grafiska  gränssnittet  samt  konstruktionen  av
REST-webbtjänsten, databasstrukturen och klassrelationerna.
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4.2.1 Startsida

Figur  6  visar  webbapplikationens  förstasida.  I  mitten  hämtas  alla
projektvisualiseringar som finns lagrade i den lokala databasen och presenteras
sedan  som  klickbara  rutor  för  vidare  navigering  till  respektive
projektvisualisering. Längst upp i högra hörnet finns en knapp för att skapa en
ny projektvisualisering.

De  problem  som  kan  uppstå  här  är  om  det  inte  finns  några  projekt-
visualiseringar att hämta eller om databasen helt enkelt inte går att nå, vilket
kommer  att  resulteras  i  felmeddelanden.  Dessa  undantag  har  hanterats  och
och presenteras på ett sätt så att användaren förstår varför informationen inte
kan visas.

Figur 6: Webbapplikationens förstasida

4.2.2 Projektvisualisering

En projektvisualisering består av följande delar (se Figur 7):

• dashboard

• bildspel

• bildspelssidor

• komponenter

• plugins
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Figur 7: Projektvisualiseringens olika delar

1. Varje  visualisering består  av en dashboard i  botten och är  den unika
delen  i  visualiseringen.  Då  systemets  uppbyggnad  är  snarlik  en
trädstruktur kan man säga att det här är  roten som de övriga delarna
bygger på, se Figur 8.

Figur 8: Demonstration av projektvisualiseringens struktur
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2. Ett  bildspel  kan  innehålla  flera  bildspelssidor  där  varje  sida  själv
bestämmer hur länge den ska visas innan bildspelet byter till en ny sida. 

3. En  bildspelssida  håller  i  sin  tur  reda  på  vilka  komponenter  den
innehåller och vart de är placerade.

4. En  komponent  visar  information  baserat  på  den  plugin  som
komponenten  representerar.   Det  är  alltså  möjligt  att  ha  flera
komponenter baserade på samma plugin men som visar olik information
beroende på hur komponenten är konfigurerad, t.ex. dagar kvar av två
olika sprintar i ett projekt. 

5. En plugin har som uppgift att hämta den nödvändiga information och
sedan bestämma ett sätt för att presentera informationen, t.ex. i form av
en graf.

För  att  få  det  hela  att  fungera  behövs  noggrann  arkitekturer  över
projektvisualiserings sammanhängande delar. 

Som lösning  kommer  jQuery-biblioteken  Gridster  [13]  och  Cycle2  [14]  att
användas som grundstenar för bildspelet.  Gridster gör det möjligt  att  genom
befintliga  värden  positionera  ut  element  i  en  bestämd  storlek.  Elementen
motsvarar i det här fallet de komponenter som bildspelet består av. Cycle2 kan
skapa ett bildspel genom att identifiera en  grupp av element,  vilket motsvarar
bildspelssidorna. Cycle2 erbjuder sedan ett antal olika alternativ för att kunna
bestämma  bildspelets  beteende,  så  som  elementens  varaktighet  och
övergångssätt.

För visualisering av information från en sprint kommer JavaScript-biblioteket
Highcharts att användas [23] som erbjuder en mängd olika interaktiva grafer för
webbaserade projekt.

4.3 Administrationsverktyg

Administrationsverktyget  sköter  skapandet  och  hantering  av
projektvisualiseringarna  och  är  uppbyggt  på  samma  sätt  som  förgående
delsystem,  d.v.s.  med  Gridster  [13]  som  grundsten  för  layouthanteringen
innehållandes  bildspel,  bildspelssidor  och  komponenter.  Till  skillnad  från
visning av en projektvisualisering är det här möjligt att dynamiskt lägga till,
ändra och ta bort de olika delarna som visualiseringen innehåller.

För  att  förenkla  användarvänligheten  och  undvika  eventuella  problem  i
databasens  tabellrelationer  läggs  alltid  ett  nytt  bildspel  till  automatiskt  vid
skapandet  av  en  ny  visualisering  som  inte  är  möjligt  att  ta  bort.
Det  bildspelet  hänvisas  sedan  som  rot-bildspel  eftersom  visualiseringens
samtliga delar baseras på respektive bildspelssida. 
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Varje bildspel har ett bildspelshuvud som innehåller knappar för hanteringen av
bildspelssidorna  samt  insättning  av  en  komponent  eller  ett  bildspel  av
komponenter, se Figur 9.

Figur 9: Administrationsverktyg för hantering av projektvisualiseringarna

När en ny komponent läggs till får användaren direkt möjlighet att välja vilken
plugin den skall baseras på utifrån en dropdown-lista. Listans innehåll hämtas
från  den lokala  databasen och presenterar  de olika  visualiseringsalternativen
som finns tillgänglig, se Figur 10.

Figur 10: Val av plugin i en komponent
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Varje plugin har en egen konfigurationsvy beroende på vilken information som
skall hämtas, se Figur 11.

Figur 11: Komponentkonfiguration för vald plugin

Efter  att  konfigurationen  är  klar  och  komponenten  är  sparad  visas
informationen som pluginen representerar, se Figur 12.

Figur 12: Presentation av vald plugin

Ett bildspel av komponenter är uppbyggd på samma sätt som rot-bilspelet men
är  istället  skal-  och  flyttbar  som de  övriga  komponenterna  i  bildspelssidan,
se Figur 13. 
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Figur 13: Bildspel av komponenter

4.4 REST-webbtjänst

Det  är  inte  möjligt  att  med  enbart  HTML  och  JavaScript  utföra
datasförfrågningar  direkt  från  webbläsaren  då  det  anses  vara  en  generell
säkerhetsbrist med tanke på att  vem som helst  kan modifiera JavaScript-kod
med hjälp  av  olika  utvecklingsverktyg som finns  för  webbläsare  och därför
utföra oönskade operationer (eng. SQL injection). 

Nästintill  alla  moderna  webbläsaren  följer  en  säkerhetsstandard  kallad
Same-origin policy [24] vars uppgift är att förhindra åtkomst av funktioner och
filer som inte finns placerad under samma domän vilket även här förhindrar
anrop av de REST API som finns för Atlassians olika plattformar direkt från
webbläsaren. 

För att lösa problemet måste istället ett serverbaserat-språk användas som i sin
tur kan ansluta sig till databasen. I det här fallet har en JAX-RS serverbaserad-
webbtjänst  [6]   uppbyggd  i  ramverket  Jersey  [7]  konstruerats  för  all
kommunikation  med  databasen  och  Atlassians  REST  API.  Webbtjänsten
körs  på  applikationsservern  Wildfly  [5]  och  anropas  genom  HTTP-
förfrågningar lämpligtvis med antingen funktionen  load()  som finns inbyggt i
jQuery-biblioteket  [25]  eller  via  ett  vanligt  AJAX-anrop  som  är  mer
konfigurerbart  [26].  Den  returnerade  informationen  presenteras  sedan  som
JSON-text med hjälp av Java-biblioteket Gson [10],  vilket enkelt  kan tolkas
med jQuery för vidare hantering av informationen, se Figur 14.
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Figur 14: Beskrivning av REST-webbtjänstens funktion

De olika webbtjänsterna som går att anropa presenteras nedan i Figur 15.

Figur 15: Lista över applikationens webbtjänster
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4.5 Databasstruktur

För lagring av informationen som finns i projektvisualiseringarna används olika
DAO-objekt [2] där respektive lägsta nivålager implementerar en JDBC [9] för
vidare integrering med databashanteraren MySQL [4].

Figur 16: UML-diagram över databasen

4.6 Klassdiagram

Nedan i Figur 17 visas de viktigaste beståndsdelarna som delsystemen bygger
på. För en fullständig presentation av klasserna, se Bilaga B: Klassdiagram.

Figur 17: Förenklat klassdiagram
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4.7 Design för startsida

Startsidan presentera alla projektvisualiseringar som finns sparade i den lokala
databasen. Möjlighet att lägga till en ny projektvisualisering finns som knapp
längst upp i högra hörnet, se Figur 18.

Figur 18: Startsida (vissa delar censurerad)

4.8 Design för projektvisualisering

Projektvisualiseringen  presenterar  information  utifrån  den  konfiguration  av
komponenterna  som  har  utförts  specifikt  för  visualiseringen.  Ändring  av
konfigurationen sker med ett enkelt musklick på kugghjulssymbolen längst upp
i högra hörnet som därefter hänvisar användaren till administrationsverktyget.
En funktion som inte fanns med som mål i kravspecifikationen men som anses
vara värdefull både vid interna projektmöten samt statuskontroll med kund var
manuell navigering av visualiseringens olika sidor. Knappar som stoppa, starta
och hoppa till  en specifik sida i visualiseringen har därför införts, som även
lyssnar på tangenterna mellanslag samt höger- och vänsterpil, se Figur 19 och
20.
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Figur 19: Projektvisualisering (1/2) (vissa delar censurerad)

Figur 20: Projektvisualisering (2/2) (vissa delar censurerad)
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4.9 Design för administrationsverktyg

Administrationsverktyget har samma uppbyggnad som projektvisualiseringen,
men med möjlighet att dynamiskt kunna ändra projektvisualiseringens layout
och komponenternas konfiguration. Varje komponent är flytt- och skalbar och
har  knappar  för  konfiguration  samt  ta  bort  längst  upp  i  högra  hörnet,
se Figur 21.

Ett bildspel av komponenter är nästan uppbyggt på samma sätt men istället med
ett bildspelshuvud längst upp som innehåller knappar för lägga till och ta bort
bildspelssidan, konfiguration av bildspelssidan samt lägga till en ny komponent,
se Figur 21.

Figur 21: Administrationsverktyg (vissa delar censurerad)
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5 Resultat
I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av undersökningens utfall samt
en jämförelse med JIRA-plattformens motsvarighet av projektvisualisering.

5.1 Resultat av användbarhetstester

De resultat som presenteras nedan i följande grafer är baserad på hur väl varje
delsystem  av  webbapplikationen  var  att  förstå,  där  fem  kan  jämföras  med
”Förstår  helt” och ett ”Förstår inte alls”.

5.1.1 Test 1

Det första testet bestod enbart av mock-ups där målet var att ta reda på om varje
testperson var med på hur webbapplikationens delsystem skulle konstrueras. 

Figur 22: Bifall av det första användbarhetstestet

Samtliga  testpersoner  hade  ganska  så  lik  uppfattning  kring  de  olika
delsystemens  funktion,  där  förstasidan  var  enklast  att  förstå  och
administrationsverktyget  svårast.  Resultatet  av  testet  speglar  ganska  tydligt
svårigheten av att demonstrera ett avancerat system enbart med mock-ups och
viss härledning, där delsystemens komplexitet ökar i den följd som Figur 22
representerar.
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5.1.2 Test 2

Det andra testet genomfördes när webbapplikationens olika delsystem hade fått
ett fungerande resultat.

Figur 23: Bifall av andra användbarhetstestet

Resultaten som Figur 23 presenterar ger en tydlig bild på att webbapplikationen
i sin helhet har ett gränssnitt som är användarvänligt och tillfredsställande för
användarna  då  samtliga  delsystem  har  ett  medelvärde  över  fyra.
Det råder dock fortfarande några oklarheter vad gäller  projektvisualiseringen
och  administrationsverktyget  där  navigeringen  mellan  delsystemen  inte
alltid är självklar.

5.2 Jämförelse med JIRA 

Utöver  test  av  delsystemens  användbarhet  har  även  en  jämförelse  med
JIRA-plattformens  befintliga  dashboard-system  utförts  rörande  de  olika
funktioner som det här visualiseringsverktyget tillhandahåller.

5.2.1 Antal operationer vid konfiguration

Jämförelsen  gick  ut  på  att  mäta  antal  operationer,  d.v.s.  musklick  och
användning  av  tangentbordet,  vid  skapandet  av  en  ny  dashboard   samt
konfiguration av en typisk grafisk komponent.
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Figur 24: Jämförelse av antal operationer 

Som Figur 24 visar har den här visualiseringslösningen lägre antal operationer i
varje jämförelse även om skillnaden är markant.  Värt  att  nämna är att  antal
operationer  för  autentisering  i  JIRA inte  har  räknats  med,  vilket  skulle  ha
resulterat i ännu fler operationer.

5.2.2 Layoutalternativ för komponenter

JIRA erbjuder idag fem olika layoutalternativ för att presentera komponenterna,
se Figur 25. Komponenterna är i sin tur inte skalbara och kan därför resultera i
att outnyttjade ytor uppstår för komponenterna. 

Figur 25: Layoutalternativ i JIRA
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Den  här  visualiseringslösningen  har  ingen  layoutbegränsning  då
komponenterna  är  både  flytt-  och  skalbar  vilket  gör  layoutalternativen
oändliga  beroende  på  skärmupplösningen  och  hur  man  placerar  ut
komponenterna, se Figur 26.

Figur 26: Layoutexempel för den här visualiseringslösningen
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6 Slutsatser
Det  här  kapitlet  innehåller  utvärderingar  av  visualiseringsverktyget  och  de
användbarhetstester som har utförts följt av etiska och samhälleliga aspekter vid
användning av verktyget och till sist förslagsalternativ på fortsatt utveckling. 

6.1 Utvärdering av visualiseringsverktyget

Överlag har webbapplikationen uppnått de mål som under projektets gång har
specificerats  i  kravspecifikationen.  De  nödvändiga  funktionerna  som knyter
samman  delsystemen  fungerar  i  enlighet  med  företagets  förväntningar.
Visualiseringsverktyget  är  fortfarande inte  helt  fulländad,  men har  trots  sina
nuvarande  begränsningar  ändå  uppnått  ett  resultat  i  enlighet  med  projektets
syfte och mål och som fungerar att använda i praktiken.

De  begränsningar  som  just  nu  finns  i  visualiseringsverktyget  är  främst
möjligheten till fler plugin-alternativ, t.ex. fler variationer av en burndown-chart
som i nuläget endast kan presentera förloppet av user-stories i en sprint. Det går
heller inte att se vilket CGI-kontor varje medlem tillhör då den informationen
inte finns tillagd i den befintliga JIRA-plattformen som företaget använder.

Den nya visualiseringslösningen anses vara betydligt mindre tidskrävande än
den nuvarande lösningen som låg till grund som projektets problemformulering.
Istället för att ändra informationen manuellt i ett Power Point dokument sker
ändringarna  automatiskt  enligt  den  övergångstid  som  är  inställd  för  varje
projektvisualisering. Det är dessutom enkelt att se alla aktuella projekt inom
företaget vilket enligt de själva öppnar upp ett helt annat användningsområde av
visualiseringsverktyget som kan vara användbart vid interna enhetsmöten.

6.2 Utvärdering av användbarhetstest

De  tester  som  utfördes  innan  och  efter  implementering  av  visualiserings-
verktyget visar att komplicerade system kräver noggrann konstruktion då alla
personer  har  olika  erfarenheter  och  förväntningar  på  hur  ett  liknande
system bör fungera. Det här arbetet delades upp i tre olika delsystem där två av
dem var av mer invecklad grad,  vilket  framkommer i  båda testerna och har
därför fått störst fokus under utvecklingen av verktyget.

Trots  att  det  har  varit  kontinuerliga  möten  och  avstämningar  veckovis  med
företaget krävs det ytterligare åtgärder för att ett arbetet i den här storleken skall
kunna  nå  ett  problemfritt  resultat  inom  tidsramen,  så  som  fler  möten  och
noggrannare avstämningar av delsystemen.
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6.3 Utvärdering av jämförelse med JIRA

Jämförelsen  mellan  det  här  visualiseringsverktyget  och  JIRA-plattformens
motsvarighet visade att liknelserna av att konfigurera en typisk komponent är
stora  då  antal  operationer  nästa  är  identiska  mellan  de  båda  systemen,
vilket också visar svårigheten av att reducera de procedurer som krävs för att
hämta relevant information från JIRA-plattformens REST API.

Den  här  lösningen  visade  däremot  att  det  finns  en  större  flexibilitet  vid
uppsättningen av projektvisualiseringarna då det inte finns någon förutbestämd
layout  för  komponenterna.  Med  lite  kreativitet  över  komponenternas
utformning och placeringen kan en bildspelssida i projektvisualisering innehålla
det mesta som är intressant angående den aktuella sprintens utvecklingsprocess.

6.4 Etiska och samhälleliga aspekter

Som med alla system som visar information rörande personer frågar man ofta
vad  som  är  lämpligt  att  visa  utan  att  på  något  sätt  kränka  den  personliga
integriteten. I det här systemet finns möjligheten att visa vilka personer som
ingår  i  ett  projekt  där  fullständigt  namn  med  en  tillhörande  användarbild
visas och även hur många ärenden i den aktuella sprinten som en person har
tagit  på sig eller blivit tilldelad.  Att avgöra vart den här informationen skall
användas är för många självklar, men värt att tänka på är att alla kanske inte
känner sig bekväm med att personlig information visas på en av TV-apparaterna
i fikarummet, utan tycker att det är något som angår enbart projektgruppen och
ledningen. 

6.5 Fortsatt utveckling

En eventuell  vidareutveckling av webbapplikationen som skulle  innebära att
användningsområdet utökas är att implementera ännu fler plugins som antingen
presenterar andra typer av grafer eller kanske till och med hämtar information
från andra plattformar som företaget använder sig av. Visualiseringsverktyget
skulle därför kunna användas av fler projektgrupper som inte använder JIRA
som ärendehanteringssystem.

Det finns även en del buggfix som måste ses över gällande kompatibiliteten för
olika webbläsare. Google Chrome och Mozilla Firefox är de webbläsare som
fungerar felfritt  i  nuläget medan Internet Explorer har problem med att  visa
graferna  och  Windows-versionen  av  Safari  kan  inte  ens  kommunicera  med
REST-webbtjänsten.

Som det  är  nu  kan vem som helst  som har  tillgång till  företagets  internnät
komma åt visualiseringsverktyget och se alla projektvisualiseringar samt utföra
ändringar utan någon autentisering.  Givetvis är  detta något att  ta hänsyn till
även om en av företagets viktigaste policy handlar just om säkerhet, där varje
medlem  själv  ansvarar  för  vilken  information  som  anses  vara  lämplig  att
publicera  och  redigera,  vilket  även  gäller  användandet  av  interna  system.
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Ett alternativ är att införa ett inloggningssystem för hela visualiseringsverktyget
med  olika  behörighetsnivåer  där  medlemmar  enbart  kan  visa  projekt-
visualiseringarna medan projektledare och konsultchefer kan utföra ändringar i
konfigurationen. Det skulle även medföra att en eller flera personer i ett projekt
har som uppgift att respektive projektvisualisering visar rätt information. 

I övrigt känns det som att visualiseringsverktyget är uppbyggd på en bra grund
och  har  stor  potential  för  vidare  utveckling  från  företagets  sida  för  att
uppfylla ännu fler användningsområden.
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Bilaga A: Intervjufrågor med svar
Denna bilaga innehåller de frågor som ställdes vid ett möte med de inblandade
på företaget den 8 januari 2015. 

1. Vilken information ska projektvisualiseringen kunna visa?

Projektvisualiseringen skall kunna visa en kort beskrivning av projektet,
vilka  medlemmar  som ingår  i  projektet,  vilken  sprint/etapp  projektet
befinner sig i, hur många dagar det är kvar av en sprint/etapp, samman-
ställning  av aktiviteter,  information om senaste  bygget  och när  nästa
leverans  är.  Även  annan  information,  så  som  nästa  möte  och
fredagsmelodi, finns som önskemål att kunna visas.

2. Vart ska informationen hämtas?

Informationen skall främst hämtas från de ärendehanteringssystem som
de olika projekten använder sig av, d.v.s. JIRA, TFS och Define, men
även  från  en  lokal  databas  för  information  som  inte  är  baserad  på
aktiviteter. För att redan här avgränsa projektet sätts endast JIRA som
prio. De övriga alternativen kan lösas om tid finnes.

3. Hur ska informationen visas?

Informationen skall visas i form av komponenter så att det enkelt går att
lägga till den information som önskas visas. På så sätt finns det också
möjlighet  att  senare  kunna  utveckla  fler  komponenter  som  hanterar
annan information. 

4. Vart ska projektvisualiseringen användas, och till vad?

Projektvisualiseringen är tänkt att användas i de olika projektrummen så
att  det  enkelt  går  att  se  vad  projektgruppen arbetar  med och hur  de
ligger  till  arbetsmässigt.  Även  i  fikarummet  är  det  tänkt  att  en  mer
generell visualisering av projekten skall kunna visas.

5. Hur ska projektvisualiseringen visas?

Projektvisualiseringen skall vara i form av en webbapplikation och vara
möjlig att läsas av moderna webbläsare.
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Bilaga B: Fullständig presentation 
av klassdiagram

6.6 Dashboard

6.7 Bildspel och bildspelssida
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