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Sammanfattning
Inom ett företag eller en organisation finns det stor nytta av intranät som ett arbetsverktyg för
att kunna dela information. Ett välfungerat intranät bidrar till ett bättre informationsflöde och
ett effektivare samarbete. SharePoint är en plattform för intranät med interaktiva funktioner.
Omnia är ett ramverk anpassad för Microsofts SharePoint 2013.
I detta arbete undersöks hur Omnia fungerar som ett ramverk och vad produkten lämpar sig
för. Omnia ramverket utvärderades noggrant och en oberoende bedömning utfördes under
examensarbetet. Utvärderingen var baserad på vetenskapliga undersökningar som byggde på
den kvalitativa och kvantitativa forskningsmetodiken. Utvärderingens huvudområden
baserades på systemets prestanda, skalbarhet, arkitektur och funktionalitet. En testprototyp
utvecklades under arbetets gång genom Omnia i from av en webbaserad applikation.
Ramverket Omnia var lämplig för utveckling av interaktiva webbaserade applikationer för
intranät i SharePoint. Dock saknade den färdig dokumentation/API, vilket gjorde
utvecklingsprocessen mer avancerad. Lösningsarkitekturen för systemet uppfyllde kraven för
skalbara system, eftersom den baserades på lagerarkitektur. Systemet hade även bra
prestanda, dock försämrades den efter att antalet användare översteg ettusen. Funktionaliteten
testades med hjälp av två olika tester, vilket visade att produkten är lämplig för att användas i
intranät.

Nyckelord
Arkitektur, Skalbarhet, Prestanda, Funktionalitet, Intranät, Visual Studio, C#, Angular,
SharePoint 2013.
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Abstract
The functionality was tested by two different tests, which showed that the product is suitable
for usage in the intranet within a company or an organization, there are great benefits from
using intranet as a tool for sharing of information. A good intranet contributes to a better flow
of information and effective cooperation. SharePoint is a platform for intranet with interactive
features, it makes the job easier for staff and even the company. The framework Omnia is a
solution designed for Microsoft SharePoint 2013.
This essay evaluates how Omnia acts as a framework and what the product is suitable for.
Omnia framework evaluates carefully and is an independent assessment carried during this
essay. The evaluation is based on scientific studies which are based on the qualitative and
quantitative research methodology. The evaluator's main areas are based on system
performance, scalability, architecture and functionality. A test prototype develops during the
process in the form of an employee vacation request application by the development
framework Omnia.
The framework Omnia is considered to be suitable for the development of interactive webbased applications for SharePoint. The architecture for the system meets the requirements for
scalable systems because it is based on the tier architecture. The system also has good
performance but it needs to be improved if the number of users exceeds one thousand. The
functionality of this product is quite suitable for the system's usage.
Keywords
Architecture, Scalability, Performance, Functionality, Intranet, Visual Studio, C#, Angular,
SharePoint 2013.
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Ordlista
Intranät

Ett privat nätverk inom en organisation.

SharePoint/ Office365

Ett program skapad av Microsoft.

SharePoint Online

En del av Office365, vid registrering får man tillgång till SharePoints alla
funktioner.

SharePoint WebPart

En webbdel är en informationsenhet som utgör grundläggande byggstenen i en
webbdelsida.

SharePoint lista

Listor i SharePoint används för att spara data, fungerar som databastabeller.

SharePoint Site

Olika websidor kan skapas med unika länkar för att senare kunna inkludera
olika webbapplikationer eller olika webParts i varje sida.

Omnia

Ett ramverk anpassad för användning i SharePoint.

Omnia Tenant Clouds

SharePoint root-siten måste registreras i denna molntjänst för att kunna
utveckla applikationer för SharePoint och få koppling till Omnia administratör
sidan.

Omnia Tenant

Förhåller sig till SharePoint Tenant.

Omnia tooling

Ett verktyg som innehåller olika projektmallar och objektmallar som är
anpassade för utveckling av Omnia i Visual Studio.

Omnia Extension

En projekt-mall som används för att utveckla interaktiva webbaserade
applikationer för SharePoint.

Omnia Feautre

Alla resurser som används i applikationen som utvecklas distribueras till
Omnia Tenant i SharePoint genom Omnia Feature.

Omnia Controllers /Script
View Controller

En kontroller klass som är skriven med typescript.

Cross-Origin Resource
Sharing (CORS)

En resurs gör en cross-origin http-fråga när den begär en annan resurs från en
annan domän.

Client-Side-Object-Model
(CSOM)

Ett API som hanterar interaktionen mellan klientsidans programkod och en
SharePoint server.

Java-Script

Dynamiskt skript språk som används för utveckling av klienter i webben.

AngularJS

Java-Script ramverk, används för utveckling av webbapplikationer.

TypeScript

Fri öppen källkod språk utvecklad av Microsoft

HTML5

Ett språk för att hantera markups för hemsidor.

Chroome

En webbläsare utvecklad av Google

Internet Explorer

En webbläsare utvecklad av Microsoft
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1. Inledning
Utan någon verksam personal stannar de flesta företagen upp och slutar fungera eller
utvecklas. Företagsstruktur är viktigt för att uppnå företagets fullständiga potential.
Kommunikationen mellan personal i en organisation är även en viktig faktor. Ett välfungerat
privat nätverk (intranät) ger personalen bra förutsättningar att kommunicera, sprida
kunskaper, dela nyheter och bevaka organisationens omvärld.
I detta examensarbete undersöks och utvärderas ramverket Omnia som är anpassat för intranät
i SharePoint. Under detta kapitel beskrivs problemställningarna som utgör grunden för
arbetet. Det tar även upp alla målsättningar och avgränsningar som utformar detta
examensarbete. Kapitlet avslutas med ett kort kapitelgenomgång.

1.1 Bakgrund
SharePoint 2013 är den senaste versionen av SharePoint som Microsoft lanserat år 2013. I
produkten kan ett intranät enkelt inkluderas. SharePoint Online är en del av Office365. Alla
program i Office365 finns tillgängliga för medarbetarna oavsett var de än befinner sig online.
Ett av företagen som arbetar med SharePoint och dess utveckling är Precio Fishbone.
Företaget har utvecklat ramverket Omnia som är anpassat för SharePoints intranät. Precio
Fishbone är intresserade av en extern utvärdering av deras produkt. Eftersom intranät är
viktigt för en organisation, är det lika viktigt att leverera en användarvänlig tjänst.
Utvärderingen av produkten skulle ge en uppfattning om systemets prestanda, skalbarhet,
arkitektur och funktionalitet.

1.2 Problemformulering
De flesta användare av en produkt är endast intresserade av de anpassade funktionerna som är
specifika för deras krav. Däremot är Precio Fishbone intresserade av en extern utvärdering av
produkten Omnia från utvecklarens perspektiv med fokus på detta ramverk som en
applikationsplattform.
För att undersöka en applikation från utvecklarens perspektiv behövdes aspekter som
skalbarhet, arkitektur, funktionalitet och prestanda utvärderas genom att utföra olika tester och
skriva konceptprogram. Dessutom skulle ett förslag på förbättring ges vid behov.
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1.3 Målsättning
Målet med detta examensarbete var att undersöka och utvärdera ramverket Omnia. Detta
utfördes genom att studera systemets funktionalitet, prestanda, skalbarhet och arkitektur.
1.3.1 Undersökning och utvärdering av ramverket Omnia
●

Bygga upp en applikation för ledighetsansökning med hjälp av Omnia extension.
o Projekt kraven utgår från företagets nuvarande semesteransöknings applikation
som är uppbyggd i form av en vanlig webb-applikation.
o Applikationen måste distribueras till intranätet i SharePoint Online.

●
●

Analysera resultatet från utvecklarensperspektiv.
Undersöka produkten genom Omnia extension och kartlägga arkitekturen.

1.3.2 Utvärdering av systemets skalbarhet och vid behov ge förslag på förbättring
En förundersökning av systemets arkitektur skulle ge en bra bild av systemets skalbarhet. En
studie om olika arkitektur måste utföras för att senare kunna jämföra dem med Omnias
nuvarande arkitektur.
1.3.3 Utvärdering av systemets prestanda
En analys och undersökning av systemets prestanda skulle uppfylla dessa mål:
● Ta fram olika plattformar och verktyg som möjliggör analys och undersökning av
systemets prestanda med hänsyn till dessa attribut:
o Responstid/tillgänglighet.
o Belastning och skalbarhet.

1.3.4 Tester
Ta fram en testmiljö som möjliggör funktionstester och handlingsbara tester.

1.4 Avgränsningar
Nedan beskrivs olika punkter som begränsade detta arbete:
1. Tidsramen för examensarbetet var en stor avgränsning då vissa undersökningar krävde
längre tid.
2. Fokus på Omnia extension och inte Sharepoints applikationer.
3. Inga vidareutvecklingar eller ändringar på företagets intranät.
4. Systemets säkerhet.
5. Aktörsroll begränsades till utvecklare.
6. Användarbarhetstester krävde längre tid. Det var också svårt att få tag på personer som
skulle frivilligt utvärdera produkten, eftersom produkten var anpassad för företag och
organisationer.
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1.5 Kapitelgenomgång
Kapitel ett tillhandhåller en förklaring av arbetets bakgrund samt en beskrivning av alla mål
och problemställningar som utgjorde grunden för detta examensarbete. I slutet av kapitalet
beskrivs även olika avgränsningar som begränsade arbetet.
Kapitel två behandlar teoretisk beskrivning av olika utvärderingsstrategier samt några av
mjukvaruutvecklingsmetodiker. Vidare följer en teoretisk förklarning om prestanda,
skalbarhet, arkitektur, funktionalitet.
Kapitel tre inleds med olika forskningsmetoder som valdes att utgå ifrån under detta arbete.
Därefter följer en beskrivning av arbetets resultat.
Kapitel fyra handlar om analys och diskussion. Dessutom diskuteras det slutliga resultatet i
relation till teorin samt problemställningarna.
Kapitel fem presenterar slutsatsen av arbetet, där redovisas vilka mål som uppnåtts. Kapitlet
beskriver även rekommendationer till liknande framtida arbeten.
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2. Teori och bakgrund
En utvärdering enligt Åke Jerkedal [1] är en systematiskt och objektivt mätning av ett system
som syftar till att tillhandhålla en pålitlig och användbar information för beslutsfattande.
Struening och Guttentag [2] påstår också att en utvärdering ska finnas för att underlätta
beslutsfattande. Däremot förklarar Rutman [3] att utvärdering är en konst och för varje
utvärderingssituation krävs en utvärderingsdesign. Med hänsyn till dessa definitioner ska en
utvärdering ha kontextuella egenskaper beroende på typ av system, tid, resurser och tillgång
till information. Dessutom ska en utvärdering ge en systematisk beskrivning (mätning) i form
av ett resultat eller konsekvens. Utvärderingen ska även vara ett trovärdigt underlag som
används vid beslutsfattande enligt Stefan[4].
Detta kapitel innehåller en teoretisk beskrivning av olika tekniker och verktyg som används
under examensarbetet. Här beskrivs även vetenskapliga teorier om de huvudsakliga
aspekterna i utvärderingsprocessen nämligen, arkitektur, skalbarhet, prestanda och
funktionalitet. Kapitlet tar även upp en teoretisk bakgrund om SharePoint och Omnia samt
olika tekniker och verktyg.

2.1 Utvärdering
Detta avsnitt börjar med en generellbeskrivning om utvärdering och därefter förklaras olika
utvärderingsstrategier exempelvis målfri utvärdering, målbaserad utvärdering och
kriteriebaserad utvärdering. Hur dessa strategier används kommer att förklaras i senare delen
av detta avsnitt. Dock ägnas huvuddelen av kapitalet åt att beskriva olika typer av
undersökningar inom utvärdering exempelvis kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

2.1.1 Övergripande beskrivning av utvärdering
Stefan [4] påstår att när något ska utvärderas, måste följande frågor besvaras:
- Vad är det som ska utvärderas?
- När ska det utvärderas?
- Hur ska det utvärderas?
- Varför ska det utvärderas?
De två första frågorna (när och vad) tillhör två huvudtyper, nämligen formativ och summativ
utvärdering. Skillnaden mellan dessa är att den första är framåtriktad medan den andra är
tillbakablickande. Enligt Jerkedahl [1] finns det olika perspektiv som en utvärdering kan
karakteriseras efter, vilket beskrivs nedan:
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Positivistisk: Denna dimension utgår från fakta och kunskap. Kritiken som riktas mot
detta perspektiv är att det blir svårt att tillämpas i verkligheten. En annan kritik är att
alla frågor som ställs av utvärderaren inte kan besvaras, då resultatet ofta inte går att
verifieras eller generaliseras.



Ledningsstyrd: När en utvärdering planeras uppstår olika frågor som: “vem ska
planera och genomföra?”, “vem bestämmer frågor som ställs?”, “vem ska hantera
resultaten?”. Enlig Ledningsstyrd eller Demokratisk perspektivet, bestämmer
ledningen över vilka frågor som ska utforma utvärderingen.



Vetenskapligt perspektiv: vetenskapliga perspektivet strävar efter noggrannhet i
mätning medan det pragmatiska perspektivet strävar efter största möjliga nyttan.



Värderingspåverkan: Det här perspektivet handlar framför allt om att ge
värdeutlåtanden till objektet som studeras.

2.1.2 Utvärderingsstrategier
Det finns tre olika typer av strategier som kan utforma en utvärdering, vilket kan vara
målbaserade, målfria eller kriteriebaserade. Nedan följer en beskrivning om dessa olika
strategier.

Målbaserad utvärdering
Målbaserade utvärderingar anses som en kvantitativ process med syftet att beräkna intäkter
och kostnader. Enligt Good [5] målbaserade utvärderingar ska utgå från en kravspecifikation
samt bör vara mätbara. Kritiken som riktas mot denna typ är att den fokuserar mest på
ekonomiska aspekter och bortser från de sociala och mänskliga aspekterna. För att förstå
principen se figur [1]
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Målfri utvärdering
Det finns många olika forskningsmetoder för utvärdering som kan användas för att lägga
grunden till undersökningen som utförs. Scriven [6] beskriver syftet med målfri utvärdering är
att få en konkret förståelse av undersökningsobjektets roll i omvärlden. Denna strategi är
riktad för att upptäcka egenskaper hos objektet som utvärderas. Huvudsyftet med en målfri
utvärdering är att ge IT-systemet en viktigare roll i verksamheten. Det är vanligt att blanda
olika strategier när den här utvärderingstypen används. Det rekommenderas att undvika att
endast följa verksamhetensmål, eftersom det kan leda till ett oförväntat resultat. Kritiken som
riktas mot målfri utvärdering är att den är en induktiv strategi. Figur [2] visar processen för
denna typ.

Kriteriebaserad utvärdering
En ytterligare strategi kallas för kriteriebaserad utvärdering, som enligt Stefan [4] handlar till
exempel om principer och checklistor. Den här strategin använder ett urval av kriterier och
därför kan det alltid ge ett perspektiv. Här ligger fokus på perspektivets viktigaste aspekter.
Skillnaden mellan målbaserade och kriteriebaserade strategier är att den andra är mer
tillämpbar. Figur [3] beskriver processen under en kriteriebaserad utvärdering.
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2.1.3 Typ av undersökningar
Undersökningar inom utvärderingsområdet kan delas in i två huvudkategorier med hänsyn till
många faktorer. Dessa kategorier är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetoder. Den
kvalitativa undersökningen beskriver vad, hur och varför saker händer. Däremot handlar den
kvantitativa mest om undersökningar i form av siffror och konkreta mätbara svar. Det som
vanligtvis missuppfattas är att tolka den kvalitativa metodiken som motsatsen till den
kvantitativa, vilket inte stämmer totalt. Mera detaljer om dessa undersökningar beskrivs
nedanför.
Kvalitativa undersökningar
Svensson och Starrin[7] förklarar att den kvalitativa forskningsmetodiken baseras på att hitta
modeller och beskrivningar som bäst karaktäriserar något sammanhang eller fenomen.
Metoden handlar alltså om hur att ta sig tillväga för att visualisera egenskap hos
undersökningsobjektet och hur det är beskaffat. Kvalitativ undersökning hör hemma mest
med humanvetenskap och hermeneutik forskningar. Inom en kvalitativ undersökning används
mest intervjuer, enkäter och öppna svar. Huvudsyftet med denna undersökning är att skapa en
djup förståelse om människor och dess handlingar. Dessutom för att se vad ett optimalt beslut
är för något och hur det kan uppnås. Bibik[8] menar att största skillnaden mellan kvalitativa
och kvantitativa undersökningar är att i kvantitativa används mest statiska och matematiska
metoder. I den kvalitativa metoden det är forskaren själv som tar hand om alla steg, som till
exempel genomförande, analys tolkning av resultat och insamling av data. Enligt Spencer [9],
ett resultat av en kvalitativ undersökning går inte att kontrolleras, vilket avses som en kritik
mot denna metodik.
Kvantitativa undersökningar
Kvantitativa undersökningar baseras på mätbara värden där validitet och reliabilitet är
huvudsakliga begrepp inom metodiken enligt Friedeland[10]. Denna forskningsmetod handlar
mest om statiska och matematiska värden i resultatet. Det utgår från att det finns mätbara
resultat som går att få genom den kvantitativa undersökningen. Socialvetenskap och
naturvetenskap är de vanliga områden där kvantitativa undersökningar räknas som lämpliga.

2.1.4 Kombination av olika utvärderingsstrategier
Att kombinera mellan olika forskningsmetoder kan förklaras på många olika sätt.
Huvudsakliga alternativen som en forskare kan välja mellan är induktion, deduktion och
abduktion. Gustavsson[11] beskriver att en forskare som väljer induktion för att ta sig tillväga
baserar sitt arbete på hypotesskapande, det vill säga att gå från empiri till teori. Tvärtom blir
det om forskaren väljer deduktion vägen som baseras på hypotesprövande, alltså att utgå från
teori till empiri. Enligt Davidson och Patel [12] är adbuktion en kombination av induktion och
deduktion.
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2.1.5 Mjukvaruutvecklingsmetod
Programutvecklingsmetodik innefattar kunskap om metoder, verktyg, design, programmering
och testning av programvara. Det finns flera sub-områden som: programutvecklingsmetodik,
kravhantering, programvarudesign, programvara testning, spårbarhet och så vidare.
programvaruutveckling kallas även CASE-verktyg (Computer Aided Software Engineering)
och bearbetas ofta med olika faser. En av dessa viktiga faser är “Agile CASE Tool” eller agila
metodiken enligt Gustavsson [13].
Agila metodiken
Ordet agil kommer från det engelska ordet ”Agile” som innebär rörlig. Enligt Gustavsson
[13], att arbeta på ett agilt sätt innebär att utvecklingsprocessen förbättras genom hela arbetet,
baserad på den iterativa processen. Det är tillåtet att göra fel, dock är det viktigt att utföra
förbättringar under tiden. Agila metodiken tar hänsyn till dessa aspekter:







Hantera förändringar: kunna göra stora eller små förändringar under hela projektens
gång.
Kunden/beställaren har stor nytta under projektet: under etapperna kan kunden
uttrycka sina åsikter om arbetet och kommentera hur produkten bör vara hela tiden.
Motiverad grupp och rimlig arbetsbelastning: Alla gruppmedlemmar i en
projektgrupp är skyldiga ge åsikter och delta i aktiviteterna. Dessutom kan gruppen
alltid få feedback från beställaren, vilket kan motivera gruppen ännu mer.
Var projektet befinner sig: I ett agilt projekt ska det vara möjligt att se hur mycket
av projektet är genomfört och vad som är kvar at utföra.
Timeboxing: betyder att tiden är den största resursen i projektet. Arbetet ska utföras
baserad på deadline.

De viktigaste ramarna inom ett agilt projekt beskrivs i Figur[4].

Figur[4] projekteringen

Ibland kan vissa situationer göra att gruppen inte hinner utföra alla delmål i tid, en lösning till
detta är att:
● Tilldela flera resurser.
● Ta bort vissa planerade funktioner.
● Kräva mer tid av beställaren för att kunna komma fram till ett önskat resultat.
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Iterativ lösningsdesign
Att skriva en rapport är en liknande process som att utveckla en applikation med hjälp av en
iterativprocess enligt Heim[15]. Det kräver en grovplan för en rapport för att beskriva hela
loppet tills den är färdigställd. Att oförväntade problem kan uppstå under skrivandet, vilket
tvingar forskaren att ändra sina principer. En Interaktionsdesign följer samma princip, den
startas med en konceptuell fas där programutvecklaren planerar ämnet och beskriver hela
utvecklingsprocessen i förväg. Flera ändringar och iterationer förekommer under
utvecklingens gång tills att en slutlig produkt levereras. MacManus [14]. Den iterativa
processen beskrivs i figur[5].

Figur[5], iterativ process inom mjukvaruutveckling.

Användarcentraliserad design
Detta designmönster anses som en filosofi och även som en process. Enligt Heim [15] syftar
denna design typ till att skapa en solid bas som stödjer utvecklaren vid utveckling av
användarvänliga applikationer. En bra design avses uppfylla användarens förväntningar
beroende på typ av system som skapas. I denna design ligger fokus på kognition, fysiologiska
användarförutsättningar och miljö. McManus[14] fortsätter med att beskriva tre viktiga
moment som en användarcentraliserad design måste innehålla och dessa är:
1.
2.
3.

I god tid bör utvecklaren fokusera på målgruppen som kommer att använda systemet
samt deras arbetsuppgifter.
Ständigt utvärdera ändringar och utvecklingsprocessen för att uppnå användarbarhet
och enkelhet i systemet.
Arbeta iterativt.
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2.2 Prestanda
Haines[16] förklarar att prestanda är ett speciellt mått som mäter svarstiden från ett system.
När antalet klienter eller anrop ökar i ett system och prestandan inte sjunker ner beräknas
systemet ha god prestanda. Vanligtvis mäts webbapplikationers prestanda genom att betrakta
antalet avklarade förfrågningar per sekund. Antalet förfrågningar som behandlas under en
period definieras av attributen anropskapacitet. Ett system beräknas ha en hög anropskapacitet
när det snabbt inom en kort tid behandlar förfrågningar och skickar tillbaka till klienten ett
svar.
Eriksson [17] försätter beskriva att en dålig prestanda försämrar applikationen vid
användning. Effekterna kan skilja sig beroende på vilken typ av system som används.
Exempelvis vid dålig prestanda inom interna system minskas produktiviteten. Detta medför
att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter under en lång period, vilket kan leda till stress och
missnöje. Inom kommersiella system är det viktigt att kunden som köper applikationen inte
tappar förtroendet.
För att uppnå bra prestanda är det viktigt att svarstiden är rimlig. Svarstiden kan mätas
antingen på passiva eller aktiva tester. Inom aktiva övervakningar simuleras transaktioner mot
applikationer över en viss tidsperiod. Transaktionerna representerar funktionaliteten i
systemet. Resultatet av ett sådan test brukar användas för att bevaka savtidens
utvecklingsriktning. Vilket kan varna om tiden anses vara utanför en viss gräns.
Det passiva testet bevakar förfrågningar i runtime. Resultatet av detta test ger en verklig bild
över hur långt svarstiden är för varje användare. Vilket sker genom att beräkna medelvärdet,
standardavvikelse, minimum, maximum och varians. De finns även viktiga delar som kan
analyseras och dessa är Heapen, Pooler och Cache.

2.2.1 Svarstids test
Inom utvecklingsprocessen av en mjukvara är det nödvändigt att utföra prestanda tester.
Resultatet av ett prestandatest säkerställer att applikationen uppfyller kraven på
högbelastning, tillgänglighet och skalbarhet. Ett skalbart system avses inte förlora sin
prestanda vid ökning av antalet användare. Inom webbaserade applikationer är skalbarheten
ett viktigt attribut då sådana applikationer måste hantera stora antal förfrågningar. Att tidigt
identifiera högbelastning i ett system bidrar till att utveckla systemet på ett lämpligt sätt för att
undvika en oförväntad systemkrasch. Innan att påbörja analys processen på prestandan i ett
system måste vissa frågor tas upp:
●
●
●

Ska servern/systemet bearbeta samtidiga förfrågningar?
Antal förväntade användare, hundratals eller tusentals?
Vilken frekvens av förfrågningar kan systemet hantera?

Ett sådant test undersöker systemets svarstid, dock riktar testet också sig på servern och
programkod då undersökningen säkerställer att serverns svar överensstämmer med det
förväntade resultatet enligt Niclas [18]och Nevedrov[19].
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2.2.2 Nätverksanalys
Chris S [20] förklarar för att säga ett nätverk är långsamt måste det bevisas att nätverket kör
långsamt. Detta bevisas genom att diskutera error-recovery som är en funktion av TCP. Då
kan det leda till att upptäcka källan av nätverkets långsamhet.
TCP Error-Rcovery
Enligt Chris S [20] är TCP error-återhämtning bästa verktyg för att lokalisera, diagnostisera
och så småningom reparera hög latens på ett nätverk. Latens är ett mått på pakets fördröjning
mellan ett paket sändning och mottagandet. Latens kan mätas på två olika sätt. Som en
enkelriktad eller som rundresa.
Låg och hög latens
När kommunikationen mellan enheter är snabb och det tar lägre tid för ett paket att ta sig från
en punkt till en annan då sägs att kommunikationen har låg latens. Tvärtom gäller det för hög
latens. Hög latens är den största fiende av alla nätverksadministratörer menar Chris S [20].
Vid hög latens reagerar TCP på olika sätt. Chris S beskriver att det finns många orsaker till
paketförluster, bland annat dåligt fungerande av applikationer, routrar eller trafikbelastning så
det är viktigt för TCP att kunna upptäck och återhämta sig från paketförluster.
Det finns en mekanism som bestämmer om det behövs att ett paket återutsändas och det kallas
retransmission timer. Denna timer är ansvariga för att upprätthålla ett värde som kallas
retransmission timeout eller RTO. Det startas när ett paket skickas med användning av TCP
och stannar då en ACK för detta paket tas emot. Tiden mellan paketöverföring och
mottagning av ACK-paket kallas round-trip time eller RTT.
Wireshark
Banerjee [21] förklarar att Wireshark är ett öppen source analysprogramvara som används för
att granska nätverkstrafiken. Genom att fånga upp paket i realtid analyseras paketets innehåll
samt trafiken. Dessutom sparas all data som omvandlas mellan olika IP-adresser. Därmed kan
olika protokoll och IP-adressers aktiviteter analyseras.
2.2.3 JMeter
Nevedrov[19] beskriver JMeter som ett verktyg från Apache, vilket används för att testa
prestandan för webbapplikationer genom HTTP eller FTP-servrar. Ramverket är java- baserad
och har en användarbar API. JMeter tillhandhåller ett användargränssnitt, vilket låter
användaren köra JMeter-baserade tester på ett java-program.
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2.3 Skalbarhet
Ett system behöver alltid utvecklas och tillväxa sig, men för att detta ska vara mögligt måste
systemdesignen stödja denna funktionalitet. Nya hårdvaror blir nödvändiga för att systemet
ska kunna klara av att förhandla tusentals samtidiga användare.

2.3.1 Systemets design
Haines [16] och Eriksson [17] förklarar om ett system ska ha en bra prestanda behöver den en
lämplig systemarkitektur. De flesta har viljan att uppnå bra prestanda, flexibilitet och god
säkerhet i ett system, dock är det inte väldigt enkelt att hitta en optimal lösning för att uppnå
detta mål. Vid utveckling av en applikation säkerställs systemarkitekturen med ett antal
funktionella och icke funktionella krav. De funktionella kraven beskriver i stort sätt systemets
funktionalitet och beteende. De icke-funktionella kraven baseras ofta på andra aspekter som
förbättrar funktionaliteten, exempelvis att systemet måste klara av att hantera ett visst antal
anrop i sekunden. Vid val av en arkitektur är det viktigt att hitta en balans mellan de
funktionella kraven och de icke-funktionella kraven. Exempel på de icke-funktionella kraven
är prestanda, tillgänglighet, underhållsmässighet, portabilitet, skalbarhet, säkerhet och
flexibilitet.

2.3.2 Analysverktyg
Ett system kan analyseras genom att samla in data från just det systemet. Det är enkelt att få
tag på informationen som behövs för att analysera systemet, men svårigheten ligger i att
bestämma vilken information som är mest intressant för kommande tolkningar.
Datainsamlingen för prestandamätningar kan utföras på olika sätt, till exempel genom APIer,
ramverk eller att implementera testet direkt i koden tillägger Eriksson [17].

2.3.3 Lastbalansering
Finns i två typer, en mjukvarulastbalanserare och en hårdvarulastbalanserare. Mjukvaran
installeras på en dator och hårdvaran är en egen hårdvara med en färdiginstallerad
lastbalanseringsfunktion.
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2.4 Arkitektur
Arkitektur avser olika komponenter som relationer och principer i ett system. Arkitektur
fungerar som en design och modell i ett system. I det här avsnittet kommer klient-server
modellen samt tre lager arkitektur beskrivas.

2.4.1 Klient – Server modellen
Enligt Eriksson [17] tillhandahåller denna arkitektur en relation mellan två maskiner som
integrerar med varandra. En av dessa maskiner reagerar som en server medan den andra anses
vara en klient. I vanligt fall skickas förfrågningar från klienten till servern som genererar
tillbaka ett svar till klienten. Denna arkitektur är en av de vanligaste modellerna för
webbapplikationer nuförtiden.

2.4.2 Tre lager arkitektur
Denna arkitektur är baserad på MVC modellen, det vill säga Model,View, Controller. Vilket
delar applikationen i tre olika skikt. Modell skiktet ansvarar för systemets logik och
beräkningar, däremot vy skiktet tar hand om applikationens gränssnitt och presentation
exempelvis html/ script filer. Kontroller skiktet har ansvaret att koppla ihop modellen och vyn
genom att hantera alla händelser som kommer från systemet och användaren.
Fördelen med denna design är att det blir enkelt att ändra eller lägga till resurser till systemet
då alla skikt är oberoende av varandra. För att ett system ska ha möjligheten att betjäna flera
klienter behövs det en kontroll för varje klient. Varje ”kontroller” tillhandahåller sin egen
klient samtidigt med andra klienter. De utför olika handlingar men följer samma protokoll.
Denna modell är väldigt skalbar eftersom flera klienter har möjligheten att delta i systemet
senare i framtiden. Denna lösningsarkitektur separerar affärslogiken i ett system i olika skikt,
vilket har dessa fördelar:






Enklare att ändra i systemet, då oberoendet gör att vid ändring i ett skikt påverkas inte
de andra skikten.
Enklare skötsel, eftersom alla komponenter ligger gemensamt i samma skikt behövs
det inte att sköta dem på flera olika ställen.
Klienterna arbetar oberoende av varandra.
Återanvändning av kod, återanvända samma logik/ vy för andra liknande
applikationer.
Utvecklingen kan enkelt delas upp mellan olika utvecklare eftersom koden blir
lättläst och varje utvecklare kan arbeta med sin egen del oberoende av någon
annan.[17]
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2.5 Funktionalitet
Detta avsnitt tar upp olika typer av funktionalitettester inom IT-system.

2.5.1 Belastningstester i ett system
Belastningstester kan baseras på olika delsteg enligt Haines[16]. Det finns ibland inte
möjligheter till att använda alla dessa deltester men ju flera används desto ökar möjligheten
till att få ett lyckat resultat på belastningstesterna. Dessa deltester nämns nedan:


Enhetstester: testar systemets funktionalitet, vilket kan vara funktioner/metoder,
klasser med mera. Utvecklaren ansvarar själv att testa sina delar och verkligen se till
att komponenterna uppfyller fortfarande samma funktionalitet, exempelvis bevaka
output på en vis input.



Integrationstest med applikationen: testar om komponenterna klarar av att fungera
samtidigt med andra komponenter. Testet anses mer som ett funktionalitettest än ett
belastningstest.



Belastningstesta applikationen i en testmiljö: testar systemet med ett antal
användare som applikationen förväntas klara av när den är i drift.



Belastningstesta produktionsmiljön: detta test sker innan systemet sätts i drift för att
undvika problem och krasch under produktanvändningen. Nackdelen med denna test
är att det kan vara dyrt att utföra om exempelvis många servrar driver systemet.



Kapacitet analys: testet belastar systemet tills resurserna tar slut och svarstiden ökar.
Här föredras att långsamt öka antalet användare för att kunna avgöra vid vilka anrop
klarar systemet inte av sitt tidskrav.

Det finns skillnad mellan webbapplikationer och andra system när det gäller belastningstester
skriver Haines [16]. Inom webbapplikationer kan antalet användare snabbt öka från ett till
10 000 användare. För att undvika stopp och fördröjningar i systemet måste skalbarheten och
felfrekvensen i hög lastning karaktäriseras. Skalbarheten förklarar hur systemet fungerar
under olika nivåer av last, testet kan köras på ett antal samtidiga användare från 1, 10, 100,
1000 och upp till 10 000.

Junit
Enligt Meyer[22] är Junit test en metod för att utföra enhets tester på koden. Komponenterna
testas för att avgöra om dem ger ett förväntat resultat. Programmet delas i olika små delar och
testas separat. Vanligtvis en unit test är en metod eller funktion men det kan vara även ett
interface eller klass. Junit är utvecklad av Kent Back, Erich Gammna, Staff och Mike Clark.
Ivan [23] påstår att i Junit test markeras vanligtvis metoder med @ för att bestämma när den
ska köras. T.ex. @Before, @Test, @After.
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2.5.2 Handlingsbarhet i ett system
Handlingsbarhet är ett sätt att utföra handlingar som beror på IT-system och användare på en
verksamhetkontext. Det sägs att systemet är handlingsbart om följande villkor uppfylls:
- Lätt att förstå syftet med systemet.
- Uppfylla kommunikationsbehov.
- Enkelt att hantera systemet
- förstå konsekvenser av handlingar och många andra liknande villkor. Dessa termer används
även av kända företag som IBM enligt Stefan [4].

2.6 SharePoint och Omnia
Avsnittet omfattar en teoretisk beskrivning av Microsoft SharePoint och ramverket Omnia.
Det följer en beskrivning av utveckling via ramverket Omnia samt dess arkitektur.
2.6.1 SharePoint 2013
Hekmatara[24] och Christian[25] skriver att SharePoint är ett program utvecklat av Microsoft.
Programmet kan lätt användas och är webbaserad. Därmed kan den nås via vilken dator som
helst så länge det finns internetuppkoppling. SharePoint är byggt för organisationer och kan
användas på ett säkert sätt för att lagra, ordna och dela information. SharePoint används även
som en plattform för utveckling av applikationer. Ett vanligt projekt mall i SharePoint är
uppbyggt av fem olika delprojekt, Core, Model, Resources, Service och UI. Dessa projekt
representerar fem olika lager som utgör en del av SharePoints arkitektur.
SharePoint kan installeras lokalt på en server (On Premises), dessutom finns den tillgänglig på
en molntjänst (SharePoint Online). Användaren bestämmer själv vilken alternativ uppfyller
sina krav. Figur[6] beskriver skillnaden mellan SharePoint On Premises och SharePoint
Online.

Figur[6] SharePoint On Permises vs SharePoint Online[26]
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Datalagring
I SharePoint används listor för att lagra data och information. Det finns flera olika sätt att
jobba med listor. Till exempel spåra versioner, kräva godkännande, anpassa behörigheter,
skapa och hantera vyer.
2.6.2 Omnia
Ett ramverk anpassat för användning i intranät som utgår från SharePoint som plattform,
byggt av Precio Fishbone för att underlätta användning för redaktör, administratör och
användare. Det har tydligt översikt och modernt gränssnitt med färdiga mallar för t.ex.
webbsidor banners nyheter osv. Med andra ord kan sägas att Omnia är en fördjupning inom
SharePoint. Omnia [27] används även för utveckling av interaktiva webbsidor.
Omnia Admin
Omnia är en applikation i SharePoint som underlättar ändringen av företagens GUI och
inställningar för intranätet. I Omnia Admin finns bland annat information om Omnia tenant,
vilket är nödvändigt när ett projekt ska sammankopplas med Omnia-applikationen. Dessutom
finns det under ”Features” även olika Omnia funktioner som går att aktiver/avaktivera genom
ett klick. Figur[7] visar gränssnittet för ramverket Omnia.

Figur[7] Gränssnittet för Omnia Admin i SharePoint Online.
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Omnia arkitektur
Omnia är ett ramverk anpassad för SharePoint, vilket kan laddas upp till SharePoint via
SharePoints applikations katalog. Flera applikationer kan senare utvecklas i Omnia extension
och distribueras senare via detta ramverk.
Omnia förhåller sig till SharePoint genom Omnia Tenant. För att hämta/ skicka information
från/till SharePoint används CSOM och REST tjänsterna. För uppladdning av resurser från
Omnia till SharePoint används Omnia features, resurserna kan vara script-filer, css-filer,
webparts och så vidare.
Cross-Origin Recurse Shareing (CROS) tjänsten avnänds i båda SharePoint och Omnia.
Eftersom det är olika domäner som delar resurser och information med varandra blir CROS
mycket lämplig och användbar tjänst.
Omnia datalagringen är separat och utvecklaren kan själv bestämma typen som hen vill
använda exempelvis SharePoint listor eller valfri databas server.
Figur[8] visar tydligt Omnia arkitekturen i förhållande till SharePoint. Arkitekturen består av
flera lager vilket ger bra skalbarhet. SharePoint och Omnia har egna separata arkitektur
exempelvis datalagringen för Omnia är helt separerad från SharePoints datalagring.
SharePoints arkitektur är mycket mer avancerad jämfört med Omnia arkitekturen, dock liknar
båda arkitekturen i princip varandra.

Figur[8] Beskrivning av Omnia arkitektur i förhållande till SharePoint.
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Utveckling via Omnia
SharePoint kan utvecklas genom att bygga upp en SharePoint applikation eller en SharePoint
lösning. Dessa utvecklas med hjälp av utvecklingsmiljön Visual Studio. Både alternativen
laddas upp senare till SharePoint som en färdig applikation. Skillnaden mellan en SharePoint
lösning och en SharePoint applikation är stortill, i applikationen kan man exempelvis utveckla
en vanlig webapplikation som senare laddas upp till en SharePoint site. Å andra sidan är en
lösning mycket större applikation där man kan i en sådan ytterligare utveckla SharePoint,
exempelvis kan man skapa olika SharePoint webbparts (En webbParts är en
informationsenhet som utgör grundläggande byggstenen i en webbdelsida.) eller olika Single
Page Applikationer (SPA).
Att Omnia är en paketerad lösning ger utvecklaren möjligheten till att skapa
webbaseradeapplikationer, SharePoint listor och ett så kallad Single Page Applikationer utan
att behöva tillgång till SharePoint ramverk eller SharePoint designer. Utvecklaren behöver
endast ha tillgång till Visual Studio, Omnia tooling och nuget-paketet för Omnia. Dessutom
behöver utvecklaren ladda upp Omnia applikationen till SharePoint för att få tillgång till
Omnia administratörspanelen. Utvecklaren måste också registrera sin root-site på Omnia
Tenant Clouds för att senare kunna distribuera sina applikationer till SharePoint via Omnia.

Omnia Tooling
Att installera Omnia Tooling ger tillgång till olika projektmallar och objekt som är anpassade
för utveckling av applikationer i Omnia. Figur[9] visar Omnia tooling i Visual Studio.

Figur[9] Omnia toolings mallar.
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Omnia Extension
Omnia extension projekt-mallen innehåller tre olika delprojekt (se kapitel B på appendix för
mera detaljer om semsterApp extension). Figur[10] visar exempel på Omnia projekt mall.

Figur[10] Omnia extension projekt-mall

2.7 Teknik och verktyg
Det finns flera tekniker och verktyg som går användas vid mjukvaruutveckling. Till exempel
olika programmering språk, mjukvara och dokumentations hantering. Se kapitel A på
appendix för mera detaljer om dessa verktyg.
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3. Metoder och resultat
Hur problemställningarna löstes upp, vilka vetenskapliga metoder användes i detta arbete
kommer att beskrivas under kapitlet. Här behandlas och beskrivs även det slutliga resultatet
av examensarbetet.

3.1 Metoder
Avsnittet beskriver utförligt val av vetenskapliga metoder, undersökningar, verktyg och
tekniker som utgör grunden för lösningen av problemställningarna.
3.1.1 Förstudie
Förstudien var en av de viktigaste momentana i arbetet, eftersom under detta stadium bildades
en förståelse kring problemområden. Utifrån detta valdes lämpliga lösningar baserad på
vetenskapliga undersökningar och teorier.

Litteraturstudie
För att få goda kunskaper inom problemområdet en betydande litteraturstudie att
genomfördes. Förstudien omfattade relevanta teorier och intervjuer som utgjorde en god
utgångspunkt för arbetet. Litteraturen varierade mellan tryckta källor, material från internet,
vetenskapliga artiklar och även Online kurser som fanns tillgängliga på Pluralsight.

Teoretisk förberedelse
Inom en undersökning är teori väldigt viktigt hjälpmedel för forskaren. Patel och
Davidson[12] skriver att en forskare har uppgiften att utveckla och testa olika slags teorier för
att kunna förstå verkligheten. En teori beskrivs som ett system som består av olika satser som
är en del av verkligheten. Enligt Wallén [28] ett praktiskt arbete betyder att forska verkliga
och faktiska objekt, vilket skiljer sig från teori. Dock utan ett teoretiskt underlag vet forskaren
inte vad och hur ska undersökningen ske.[10] Under detta arbete omfattade den teoretiska
förstudien en grundläggande förståelse av undersökningsobjektet. Det handlade om aspekter
som tidsbegränsningar, tänkbara planeringar inom problemområdet, lämpliga tekniker och
metoder, utvecklingsmiljöer program som var nödvändiga för att komma igång. Teorin gav
även möjligheten till att samla ihop goda kunskaper i problemområdet som förberedelse inför
det praktiska delen av arbetet. Den teoretiska delen sattes senare i jämförelse med den
praktiska delen för att senare kunna dra goda slutsatser. Flera källor användes för att få olika
syn på problemställningarna och i slutändan komma fram till ett pålitligt resultat.
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Praktisk förberedelse
Det praktiska momentet i detta arbete har varit betydande stort. Att samla in information och
kunskap inför den praktiska delen har varierat mellan att göra intervjuer med utvecklare, gå
igenom online kurser, utföra handlingsbarhets test och att utveckla en applikation för att testa
utvärderingsobjektet i användning. Praktiska delen i detta arbete utfördes i relation till den
kvalitativa undersökningsmetoden. Syftet med det praktiska momentet är att senare kunna
jämföra resultatet av den teoretiska delen med de praktiska momentana, utifrån detta drogs
mer tillförlitliga slutsatser. Inom den kvalitativa forskningsmetodiken var textmaterial en
viktig faktor. I detta arbete utfördes en djupintervju med en utvecklare. Eftersom kvalitativa
undersökningar är tids- och resurskrävande, behöver forskaren dokumentera steg för steg det
informationen och kunskapen som upptäcks. I detta fall dokumenterades arbetet i form av en
dagbok, vilket ger senare en helhetssyn på arbetets uppföljning.

3.1.2 Utvärderingsmetod
Utvärderingens utgångspunkt i detta arbete baserades på mål-fri metodiken, vilket krävde att
skapa förståelse och kunskap om utvärderingsobjektet. Anledningen till att starta med mål-fri
metodiken var att det var betydligt komplicerad att styra utvärderingen med fördefinierade
mål eller kriterier vid undersökning av ett nytt objekt. [4] Det blev enklare att senare efterfölja
metoden med andra forskningsmetoder för att stärka resultatet, i detta fall efterföljdes denna
metodik med en kvalitativ och en kvantitativ undersökning.
Strategen i detta examensarbete baserades på flera forskningsmetoder, verkan induktion,
deduktion eller abduktion passade in i detta arbete. Valet på strategin baserades på att utföra
en bred och grundläggande undersökning, vilket i slutändan gav möjligheten att illuminera
problemställningarna från åtskilliga sidor. Denna strategi kallades för metodtriangulering
enligt Patel och Davidson [12]. Strategin byggdes på att studera problemområdet genom
bägge teori och empiri. Flera teorier och empirier kunde ingå i forskningen för att uppnå ett
trovärdigt resultat. Dock ansågs det att strategin i detta arbete hamnade i kategorin av en
extensiv undersökning, eftersom det studerades flera metoder samtidigt vilket avser praktiskt
arbete, intervju och teori. Detta strävade emot den intensiva metodiken då det krävdes en djup
studie med mycket information inom ett eller få områden.
Intervju
Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka kunskaper samt förståelse för att få mera
fullständiga tolkningar om undersökningsobjektet. Slovang och Holme[29] beskriver att en
kvalitativintervju liknar ett vanligt samtal. De fortsätter att denna intervjufrom styrs mest av
intervjupersonerna eftersom alla synpunkter som kom fram var deras egna uppfattningar.
Forskaren utgick inte heller från något frågeformulär för att inte påverka intervjuresultatet.
Valet av intervjupersonerna i detta arbete skedde systematiskt utifrån fullständigt
medvetenhet av deras erfarenheter och kunskaper inom undersöknings fenomen. Då syftet
med intervjun var att insamla djupare kunskaper inom problemområdet, är det lämpligare att
intervjua utvecklare som hade utvecklat produkten påstår Frideland [10].
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I detta arbete utfördes en djup intervju och små mindre intervjuer med utvecklare som hade
sysslat med produkten, med av seende på detta avsågs intervjuvarianten vara respondent då
intervjupersonen utvecklar ramverket. Dock intervjutypen och utformningen av samtalet
avsågs vara halvstrukturerad vilket enligt Höst och Martin [30] består av en blandning av
öppet riktade frågor med solida frågor. Meningen med ett sådant alternativ av en intervjutyp
var att låta intervjupersonerna själva styra samtalet och med av seende på vad som berättas
ställdes frågor och en samlades information. Dock påbörjades alltid intervjun med
utgångspunkt frågor. Intervjun skedde i form av ett skype-möte eftersom intervjupersonen
inte har möjligheten att vara på plats i kontoret där arbetet ägde rum. Samtalet spelades in för
att minska risken med att förlora vettig information. I samband med inspelningen antecknades
viktiga aspekter som diskuteras.
3.1.3 Testmiljö
Det behövdes en testmiljö för att kunna utföra olika tester på undersökningsobjektet. Utifrån
detta kunde prestandan, skalbarheten, arkitekturen och funktionaliteten av ramverket
utvärderas. För att bättre förstå undersökningsobjektet och börja praktiskt upptäcka
plattformen utvecklades en applikation genom Omnia extension. Det fanns stora utmaningar
inom utvecklingsprocessen. Vilka möjligheter som fanns eller vilka problem som kommer att
uppstå var okända. Dock att sikta på att lansera en god lösningsdesign är en solid
utgångspunkt. Lösningsmetoder kunde variera, även att målsättningen var att uppnå en god
designlösning så kunde det ändå upptäckas några brister. Att komma i rent kontakt med
Omnia och SharePoint gjordes bäst genom att utveckla en applikation. Under detta arbete
utvecklades en webbaserad applikation att i form av ett projekt. Företaget Precio Fishbone
hade en semesteransöknings-applikation som var separat från intranätet på en vanlig
webbplats. Företaget önskade utveckla en liknande applikation i Omnia extension för senare
distribuera liknande applikationer till sitt intranät. En arkitektur för projektet skapades
tillsammans med produktägaren, vilket innehöll allt ifrån krav på databasen och hur
datalagring modulerades till hur användargränssnittet borde se ut. Lösningsdesignen i detta
arbete var baserad på den iterativa metodiken och bygger på en användarcentraliserad design.
Funktionella krav
Systemets funktionella krav sammanfattade applikationens funktionalitet som systemet skulle
klara av. Detta handlade specifikt om användarinmatningar, gränssnittet och
programmeringsspråk, för mer information se kapitel B på appendix.
Icke funktionella krav
Avsnittet innefattade de kraven och önskemålen som inte gav utökad funktionalitet till
systemet. Dessa var exempelvis som applikationens utseende och prestanda.
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Integration och datalagring
Datalagringen skulle köras på samma server som intranätet, vilket var SharePoints interna
listor. Utseendet för dessa listor skulle vara lämpliga för den testmiljön. Innehållet i listorna
skulle vara anpassad för systemets användning.
Programmeringsspråk och utvecklingsmiljö
Visual Studio användes som utvecklingsmiljö i samband med Omnia tooling. De språk som
användes var C#, angualr.js och typescript.
Utvecklingstekniker
●
●

Få tillgång till innehållet i SharePoint genom CROS tekniken.
Utbyta information mellan Omnia extension applikationen och SharePoint med hjälp
av CSOM och REST tjänsterna.

Arbetssätt
Ett av kraven som Precio Fishbone ställde, var att utgå från deras arbetsmetodik.
Examenarbetet och hela projektet genomfördes på det agila metoden Scrum. Uppgiften
delades i flera delar som löstes iterativt under olika sprintar. På varje sprint skedde en
genomgång om föregående sprint. Daily Scrum var även ett krav för att gå igenom projektet
dagligen.
Trello användes för att organisera och skriva alla uppdrag som skulle vara färdiga inför varje
sprint. För att undvika kollisioner och kunna hantera koden av olika utvecklare, användes TFS
för delning av källkoden.
Verktyg
Detta avsnitt innehåller beskrivning av de verktygen som används under detta arbete.
SharePoint 2013
Självklart krävdes det tillgång till SharePoint för att kunna installera Omnia applikationen och
börja använda intranätet. Det lämpligaste för detta arbete var att utgå från SharePoint Online,
vilket gick att skaffa gratis i en månad genom att skapa ett användarkonto.
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Visual Studio Communty
Ett verktyg som var skapad av Microsoft. Liksom SharePoint krävdes utveckling i Omnia
detta verktyg för att börja utveckla applikationer. Språket för verktyget var C# men den
stödjer också olika script språk så som Angularjs och Typescript. Det gick enkelt att installera
ytterligare paket för att utöka funktionaliteten. Detta gjordes Visual Studio ännu lämpligare
för Omnia som krävde installering av Omnia tooling.
Omnia Tooling
Detta verktyg måste installeras på Visual Studio för att senare kunna få tillgång till Omnia
projektmallar och objektmallar. Dessutom för att kunna distribuera applikationen till Omnia
tenant i SharePoint.
Omnia Nuget Paket
Detta paket var nödvändigt för utvecklingen av applikationer i Omnia extension. Paketet
innehöll olika SharePoint bibliotek samt bibliotek som var anpassade för Omnia, vilket var
skapade av företaget Precio Fishbone.
Användning av Plunker
Denna online tjänst användes för att kunna på ett snabbare sätt designa applikationens
gränssnitt med hjälp av Angular matrial och bootstrap. Tjänsten var användbar för alla som
arbetar med javascript.

3.1.4 Prestanda undersökningsmetodik
Vid utveckling av ett system var det nödvändigt att utföra prestanda tester redan i början. Att
göra testet efter en lång tid kunde kräva mer tid för att förhandla problem som uppstår. Vid
kontinuerlig transaktionsökning försämras prestandan och till slut orsakar problem. Eftersom
ramverket Omnia riktade sig mot webbaserade applikationer gjordes testerna baserad på en
webbapplikation.
I detta arbete användes den passiva metodiken för att undersöka svarstiden för den
webbaseradetestmiljön. Verktygen som användes var programmet JMeter som mätte
svarstiden och programmet Wireshark som analyserade nätverket.
För att kunna bevisa att nätverket kördes långsamt, analyserades TCP-protokoll. Därmed
borde latens som var ett mått på fördröjningen kartläggas för att få en bättre bild på det som
orsakades försening i nätverket.
Med hjälp av dessa metoder gick det och se om det fanns några faktorer som gjorde att Precio
Fhishbone AB intranät avsågs som långsamt.
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3.1.5 Skalbarhets undersökningsmetodik
För att avgöra om ett system var skalbart eller inte, måste först en maximal nivå för just det
systemet hittas. Enligt Eriksson[17] har varje server en maximal gräns (nivå) för samtidiga
förfrågningar som den kan tillhandahålla. Olika hinder och problem kunde uppstå i flera
ställen av applikationen. Vilket kunde hanteras och åtgärdas på olika sätt beroende på var felet
hade uppstått. När ett system inte klarade av ett antal samtidiga förfrågningar kunde det
exempelvis bero på att ett visst problem hade uppstått i datalagret eller även på
webbservrarna. Oavsett i vilket skikt problemet uppstod måste systemet expanderas på något
lämpligt sätt för att åtgärda felet. Att analysera skalbarheten i ett system kan utföras genom
olika metoder. I detta arbete utgjordes en analys av utvärderingsobjektets arkitektur för att
senare avgöra om systemet är anpassad för framtida expanderingar. Det gjordes även
prestandamätningar genom ett analysverktyg för att kunna simulera belastningar i systemet.
Målet var att komma upp till den nivån där systemets svarstid försämras.

3.1.6 Arkitektursmetodik
En lämplig lösningsarkitektur underlättade beskrivningen av ett system. Vid utveckling av en
mjukvara måste de funktionella kraven och även de icke-funktionella kraven översättas till en
färdig arkitektur. Vilket kunde beskrivas som en ritning för systemet. Ju mer lämplig och
modulerad arkitektur, desto större sannolikhet att applikationen fungerade under en lång
period. Arkitekturen måste genereras med avseende på användningen av applikationen.
Ramverket Omnia var en färdig utvecklad applikation vilket betydde att det hade redan en
färdig arkitektur. Den nuvarande arkitekturen för Omnia utvärderades genom att jämföras
med olika arkitekturlösningar som vetenskapligt avsågs vara lämpliga för webbaserade
applikationer. Utgångspunkten för jämförelsen i detta arbete blev klient -server modellen och
lager arkitekturen (MVC).
3.1.7 Funktionalitetsmetodik
Ågerfalk [31], Ågerfalk och Eliason [32] beskriver att i en undersökning av ett system ingår
också en funktionalitet forskning. Undersökningen omfattade hur funktionell var systemet och
hur väl den var anpassad för aktuell användning. Detta handlade inte endast om att beskriva
funktionaliteten för ett system utan att även kunna kartlägga vilken funktionalitet som
saknades. Vid undersökningen borde forskaren exempelvis specificera vad som var lämplig
för användning samt vad som kunde vara krånglig att använda och kanske inte gav ett bra stöd
för systemet. Under en utvärdering kunde funktionaliteten användas exempelvis som en
checklista. I detta arbete undersöktes funktionalitet i systemet genom att utföra
belastningstester och handlingsbarhetstester.

Belastningstest
För att få ett trovärdigt resultat på dessa tester utfördes olika deltester inom detta
problemområde. I detta arbete utfördes dessa nedslående deltester för att undersöka systemets
belastningsförmåga.
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Enhets test
Syftet med enhetstester var att försöka bedöma om en implementation matchar det som
förväntas av den. Det som enhetstestet undersöker och utvärderade var en speciell
funktionalitet i koden. I det flesta fall testas metoderna i koden för att säkerställa förväntad
output. Testet resulterade i ett mått på hur stor andel källkoden täcktes av enhetstester, vilket
kallades för testtäckning. Testtäckning kunde analysers beroende på olika metoder,
exempelvis funktionstäckning som gav ett mått på andel metoder som anropades vid
testningen. Däremot grentäckning var ett mått på andelen på ett programs flödesschema som
täcktes av testningen. [22] I detta arbete används funktionstäckningsmetodiken för att kunna
betrakta funktionerna i källkoden.
Belastningstest i applikationens testmiljö
I detta arbete utvecklades en testmiljö (semesteransöknings applikation) och inkluderades
senare i ett test intranät. Det utfördes olika belastningstester på denna testmiljö för att studera
svarstiden. Systemet belastades med samtidiga förfrågningar. Dessa tester ingick även i
prestandatestet vilket beskrivs i avsnitt 3.1.4.
Handlingsbarhet
Handlingsbarhet inom IT-produkter handlade om produktens förmåga att utföra handlingar.
Dessutom borde produkten stödja och underlätta användarens handlingar. Förutsättningarna
låg i att produkten skulle ha en tydlig utseende och vara enkelt att använda. Dessutom skulle
produkten eller systemet ha förmågan att utföra automatiska handlingar i vissa situationer
utan behov av en användarinmatning, Cronholm[33] & Goldkuhl [34]. En handling enligt
Goldkuhl [35] var ett medel för att uppnå önskat ändamål. Handlingsbarhet var ett mått på en
kvalitativ undersökning. Ett handlingsbarhets test utfördes för att både teoretiskt och praktiskt
kunna bedöma om produkten var handlingsbar. Testet utfördes för att få ett pålitligt resultat
och även för att kunna utvärdera ramverket Omnia från flera håll.
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3.2 Resultat
Kapitlet innefattar en beskrivning kring resultatet av problemställningarna. Avsnittet tar upp
resultat på de olika testerna som utgör utvärderingens byggstenar. Vilket innefattar den
kvalitativa samt den kvantitativa undersökningen.

3.2.1 Intervjuresultat
Intervjun resulterade i att utföra ett projekt med Omnia extension. Projektet baserades på
utveckling av en semesteransöknings applikation. Under samtalet bildades även en förståelse
över Omnias arkitektur.

3.2.2 Webbaserad applikation
Förstudiet resulterade i att skapa ett test intranät i SharePoint samt att utveckla en
semesteransöknings applikation med hjälp av Omnia extension. Vilket gav god kunskap om
hur ramverket fungerar. Det blev även enklare att utvärdera produkten efter
utvecklingsprocessen. Det kvantitativa undersökningarna som utfördes på denna testmiljö
genomfördes på en hypersnabb dator på 2.00 GHz.
Lagringstruktur
All data lagrades i SharePoints interna lagringsstruktur (listor). Dessa listor kunde skapas
antingen via SharePoints gränssnitt eller via Omnia extension. För att testa båda alternativen
skapades listor genom båda Omnia extension och SharePoints gränssnitt. Listorna var
separerade från Omnia och log på ett eget skikt eftersom de kördes på SharePoints server.
Data skrevs i listorna med hjälp av CSOM och lästes av med hjälp av REST. Data inläsning
med REST visas i Figur[11]
Figur[11] Exempel på data
inläsning från SharePoint listor
med hjälp av REST.

CSOM krävde uppladdning av hela webbplatsen innan inläsning eller insättning av data i
listorna utfördes, Figur[12] visar viktiga steg inom CSOM.
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Figur[12] CSOM
kräver uppladdning
av hela webbplatsen.

SharePoints listor tillät även relationer mellan tabellerna, relationerna kallades för “lookup”.
Data insättning i en “lookup” fält skedde på ett speciellt sätt, vilket visas i Figur[13].
Figur[13] Exempel på data
insättning i SharePoint listor
genom CSOM.

Semesteransöknings applikation
Resultatet blev en hemsida som består av tre olika flikar, hem, mina ledigheter och översikt.
Nedan följer en beskrivning om applikationens resultat. För mer information se kapitel B på
appendix.
Hem
En statistik över alla ledigheter i olika kontor och orter. Statistiken för varje kontor visade
antal lediga personaler per dag, nuvarande månad och antal ansökningar. Se kapitel B, Bild[3]
på appendix.
Mina ledigheter
Sidan anpassades för varje inloggad personal och visade upp personliginformation i form av
olika listor exempelvis en lista över ansökningar, beviljade ansökningar och avslagna
ansökningar. Sidan inkluderade även en kalender vy, vid klick på kalendern öppnas en modal
som innehåller ett formulär där semesteransökan kan skickas. Se kapitel B, Bild[4] och [5] på
appendix.
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Översikt
Sidan resulterade i en lista över alla personal, i samband med en kalender. De lediga dagarna
markerades med en färg på kalendern för varje personal som har fått en beviljad ledighet.
Personallistan kan ändras beroende på vilken kontor som väljs. Kalendern visade i standard
form den nuvarande månaden, dock tillämpades möjligheter till ändringar beroende på önskat
månad. Intervallet på kalendern baserades på olika val (1 månad, 3 månader, 6 månader, 9
månader och 12 månader). Se kapitel B, Bild[6] på appendix.

Grafik/UI
Det ställdes stora krav på den grafiska delen av systemet. Gränssnittet designades med hjälp
av bootstrap, angular material (JavaScript), css och jQuery. Eftersom javascript hade högre
säkerhetsnivå då filerna log separerade från ASPX och HTML filerna. Dessutom visades
under förstudien att användning av angular medför till bättre prestanda.
Applikationens användningsområde
Applikation anpassades till Omnia intranät. Därför skulle det senare kunna användas som en
mall för framtida likartiga projekt.
3.2.3 Prestanda resultat
Ett viktigt moment i detta arbete är att undersöka systemets prestanda. Svarstiden
analyserades med hjälp av JMeter och latens analyserades med Wireshark. Nedan beskrivs
resultatet på olika prestanda tester och analys som utfördes på testmiljön.

Latens
Som nämndes i kapitel 2 är latens ett mått på fördröjningen mellan en paketsändning och
mottagandet. Här kommer diskuteras olika fall av hög latens. En av dem mest effektiva sätten
att hitta källan till hög latens är att undersöka den första handskakning och den första paket
som följer den. Exempelvis anse en enkel anslutning mellan en klient och en server, där
klienten försöker bläddra en webbplats på hostens webbserver. Då är de första sex paket är
viktiga för oss här. TCP handskakning, HTTP GET-request, bekräftelse till GET- request och
det första datapaketet som skickas från server till klienten.
Normal Communications

Figur [14] visar trafiken som händer mycket snabbt.

Den här trafiken sker väldigt snabb och därför kallas för normal. Hela processen tar mindre än
0,1 sekunder.
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Slow Communications—Wire Latency

Figur [15] Paket 2 och 5 avbildar hög latens.

Här märks tecken på latens omedelbart när vi tittar på figuren ovan. Den initiala SYN paket
sänds av klienten (172.16.16.128) för att börja en TCP-handskakning. Dessutom är
fördröjning på 0,87 sekunder innan retur SYN/ACK tas emot från servern (74.125.95.104).
Det är den första tecken på att detta är tråd latens som orsakas av en enhet mellan klient och
server. När servern tar emot en SYN-paket, är en mycket liten mängd som krävs för att skicka
ett svar. Även när en server upplever en mycket tungt trafikbelastning kommer det normalt
svara på en SYN paket med en SYN/ACK ganska snabbt. Detta gör att servern undviker vara
orsak till den höga latensen.

Slow Communications—Client Latency

Figur [16] http get är den långsamma paket i denna fångning.

Detta börjar normalt med TCP handskakning som inträffar mycket snabbt och utan några
tecken på latens. Allt verkar bra till paket fyra har en HTTP GET-request efter handskakning
är klar. Detta paket visar 1,34 sekunders fördröjning från det tidigare mottagna paketet. Det
som händer mellan paket 3 och 4 måste undersökas i syfte att fastställa källan till denna
försening. Paket 3 är den sista ACK i TCP handskakning skickas från klinten till server. Paket
4 är begäran GET skickas från klinten till servern.
Slow Communications—Server Latency

Figur [17] TCP handskakning avslutas felfritt och snabbt.

Detta börjar bra med tanke på att TCP handskakningen avslutar felfritt och snabbt. Problemet
är att sista paket visar tecken på hög latens. Den sjätte paket är det första http-datapaket som
skickas från servern i svar på begäran av klient. Ankomsten är ganska långsamt. Det är alltså
0,98 sekunder efter att servern skickar TCP ACK för get begäran. Förseningen i mottagandet
av detta paket tyder på att servern inte behandlade data på en rimlig tid.
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JMeter test
Under testet skapades en slinga och en tråd. En tråd-grupp stod för antalanvändare som
simulerade en samtidig belastning. Slingan simulerade sekventiella förfrågningar till servern
med en förinställd fördröjning. Testerna visade längre svarstid ju mer systemet belastades
med större antal användare. Figur[18] och Figur[19] visar resultatet av svarstidtestet vid
samtidig belastning. (Se kapitel C, tabell [1], [2] och [3] på appendix för mera detaljer).
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Figur[18] Resultat av svarstidens medelvärde på samtidig belastning av ett antalanvändare som
varierar mellan 2 till 1000 virtuella användare, med olika rump up (Tiden det tar tills alla
trådar/virtuella användare skapas av JMeter).
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Figur[19] Resultat av svarstidens medelvärde på samtidig belastning av ett antalanvändare som
varierar mellan 1 till 1000 virtuella användare, med 1 sekunds rump up.
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3.2.4 Arkitektur och skalbarhet
Systemarkitekturen för Omnia baserades på lager arkitektursdesign vilket ger applikationen
färdigheten att kunna tillväxa i framtiden. Omnia ramverket i SharePoint använde sig av
Omnia Tenant Cloud, vilket är en Azure molntjänst. Applikation som utvecklades genom
ramverket distribuerades till denna molntjänst vilket minskade beroendet av SharePoint.
Skalbarheten testades också genom analysverktyget JMeter för att kunna mäta den maximala
nivån för systemets skalbarhet. Testresultatet visade att prestandan sjunker när systemet
belastades av 1000 samtidiga användare, se avsnitt 3.2.3.

3.2.5 Funktionalitetresultat
Nedan följer en beskrivning om resultatet av funktionalitet teserna som utfördes under detta
examensarbete.

Belastningstest resultat
Belastningstestet baserades på två olika test moment. Både testerna visade ganska rimliga
resultat, se nedan.

Resultat av belastnings test på en testmiljö
Testmiljön var ett intranät baserad på Omnia intranät och SharePoint Online som plattform.
Semesteransökningsapplikationen inkluderades i intranätet för att utföra belastningstesterna.
Resultatet av dessa tester visade att vid en ökning på 1000 samtidiga förfrågningar ökar
svarstiden.

Funktionstäcknings resultat
Omnia extension innehöll vissa gemensamma kod för alla applikationer som utvecklades via
den vägen. Det var därför viktigt att även testa de gemensamma funktionerna i detta projekt
mall. Funktionstäckningsgraden blev 70% sammanlagt för de gemensamma funktionerna och
för applikationen som utvecklades. Testet riktades endast mot backend metoder/funktioner.
Testet visade förväntat output i de flesta funktionerna/metoderna.
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Handlingsbarhetstest resultat
För att avgöra om Omnia är en handlingsbar produkt jämfördes teoretiska studier med hur
produkten funkar i verkligheten. Testet bestod av olika frågor som var baserade på en
forskning studie. Enligt studien som Cronholm och Ågerfalk [36] beskrev, ett system är
handlingsbar om nedanstående frågor stämmer överens med produktens handlingar. Resultatet
av testet visas nedan i figur [20]. För mer information se kapitel C, tabell[4] på appendix.

Figur[20] Hur Omnia uppfyller de vetenskapliga kraven för ett handlingsbart IT-system. (5 är det
bästa resultatet som kan uppnås)
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4. Analys och diskussion
Detta kapitel syftar till att jämföra teorin med det praktiska arbetet och slutliga resultatet. Hur
teorin förhåller sig till empirin kommer att diskuteras. Kapitlet tar hand om analys och
diskussioner om det slutliga resultatet av ramverkets utvärdering, prestanda, skalbarhet,
arkitektur och funktionalitet.

4.1 Utvärdering av ramverket Omnia
Ramverket Omnia utvärderades baserad på olika forsknings metodiker. Dessa undersöknings
studier visade sig lämpliga i liknande arbeten. Att ha en teoretisk utgångspunkt skapade en
grund för implementeringsfasen. Att följa vetenskapliga undersökningar medförde ett
trovärdigt resultat då informationskällan var pålitlig.
Genom att kombinera eller blanda ihop olika utvärderings metoder blev resultatet mer
trovärdigt. Om två eller flera olika forskningsmetoder gav samma resultat blev resultatet mer
relevant och pålitlig. Även om det fanns lite skillnader ansågs det inte som ett stort problem
eftersom varje metod ställde stora krav. I stort sätt hade detta arbete fokuserat mest på den
kvalitativa undersökningen eftersom den ansågs lämpligast. Dock hade den kvantitativa och
målfria undersökningen varit som ett komplement till den kvalitativa undersökningen för att
stärka resultatet.

4.1.1 Testmiljö i SharePoint
Att förbereda en testmiljö ingick i en kvalitativ undersökning för att kunna samla in
kunskaper och information om utvärderingsobjektet. Testmiljön var nödvändig för att kunna
utföra ytterligare kvantitativa undersökningar. Eftersom detta arbete var baserat på intranät,
var även testmiljön i from av ett intranät. Att utföra kvantitativa tester exempelvis prestanda
eller liknande tester på en testmiljö var mindre kostsam. För detta ärande utvecklades en
semesteransöknings applikation genom ramverket Omnia för att senare inkluderas till
testintranätet. Site Collection funktionaliteten på SharePoint möjliggör inkludering av
interaktiva webbaserade applikationer. Omnia ramverket underlättade distribuering av sådana
webbaserade applikationer till SharePoints site Collection. Fördelen med detta var att
hantering av dessa sidor på SharePoint kan anpassades efter krav och önskemål på
organisationens intranät. En annan fördel är att Omnia ramverket krävde mindre resurser för
att utveckla sådana webbaserade applikationer än att använda SharePoint som
utvecklingsplattform. Nackdelen var att ramverket Omnia saknade dokumentation, vilket
kunde göra utvecklingsprocessen lite besvärligt.
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4.1.2 Omnia i utvecklingsprocess
Från en utvecklares perspektiv ansågs ramverket Omnia vara enklare lösning för att bygga
applikationer och webbdelar för SharePoint. Att bygga en applikation i SharePoint samt utgå
från dess arkitektur och krav var betydligt svårare än att bygga applikationen i Omnia. Detta
kunde bero på att SharePoints arkitektur var mycket mer avancerad än Omnias. Den bestod av
fem olika skikt som måste hanteras på ett korrekt sätt. Däremot ramverket Omnia innehöll
inbyggt funktionalitet som möjliggör arbetet på ett enklare sätt då den innehåller lämpliga
SharePoints bibliotek.
I ett användarbart system borde funktionaliteten vara anpassad för användarens behov och
ergonomi. Dessutom var resursförbrukningen en viktig faktor, ju mindre desto bättre. Detta
faktum finns i ramverket Omnia då det krävdes mindre resurser att utveckla en applikation
genom Omnia jämfört med SharePoint. Utvecklaren slapp behovet av SharePoint designer för
gränssnittet, anpassades virtuella maskiner för att hantera lokala serverar exempelvis
användning av vmware och att hantera många skikt. I Omnia fallet krävdes endast tillgång till
Visual Studio, Omnia tooling och Nuget paketet. Dock arbetets avgränsningar, tidsram och
även att Omnia användes endast av företag och organisationer var det svårt att utföra
användarbarhetstester.
Det som gjorde utveckling i detta ramverk svårt var att den saknade färdig dokumentation
eller API. Vilket gjorde det svårare för en utvecklare som saknade erfarenhet av produkten att
sätta sig in i programmet. Dessutom vid felsökning av kod blev det ännu svårare eftersom det
fattades dokumentation på vad som orsakade felet och på vilket sätt liknande fel kan
hanterades.
Ett annat problem var att det saknades utskrifter på felskriven kod i terminalen på Visual
Studio. Det vore bättre om sådana meddelanden visades upp i Visual Studios terminal redan
under “deploy” processen i stället för att dyka upp senare på Omnia Admins feature logg.
Detta var tidskrävande situation eftersom det krävdes att featuren uppdateras innan felet
upptäcks.

4.1.3 Källkod
Eftersom ramverket var anpassat för SharePoint som var en Microsoft produkt krävdes
användning av programmeringsspråket C#. Dock andra språk kunde kombineras så som
angular och typescript. Användning av angular bidrog till bättre prestanda då script-koden låg
i en separat fil. Källkoden var inte avancerad, vilket gjorde det enklare att följa upp strukturen
för ramverket.
En besvärlig uppgift som utvecklaren måste utföra var att kopiera tenant resursers ID vid
skapande av tenant resurser, det vill säga filer som laddades upp till tenanten (angular filer,
bilder, css filer m.m.). Denna ID måste senare klistras in på en annan fil för att göra den
tillgänglig för tenanten. Detta var mycket tidskrävande i större applikationer där många
resurser krävds. Utvecklaren kunde slösa mycket tid om denna ID inte kopieras på rätt plats i
tenant resursfilen. En lämplig lösning var att ramverket Omnia hanterade detta automatisk vid
skapande av nya resursfiler.
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4.2 Systemets prestanda
Resultatet av prestanda testerna visade att det inte finns stor skillnad i responstidens
medelvärde om det var upp till 1000 användare. Responstiden räknades vara rimlig om den
var mindre än 5 sekunder. I detta fall passade det bra för Omnia intranät som förnuvarande
hade mindre än 500 användare. I dagsläget hade de inte stor betydelse och påverkade inte
mycket men vid ökning av antal användare så kunde responstiden ökade. Detta är en
skalbarhets fråga, jo mer prestandan påverkas av belastningar desto dålig skalbarheten det
blev. Prestandan förbättrades genom att expandera systemet med nya resurser som kunde vara
användning av externa databaser, inkludera mera webbservices och även inkludera
lastbalanserings applikationer.
Ett annat smart sätt för att minska responstiden var att bygga in en cache. Det var viktigt att ha
en fast storlek på cachen för att inte ta slut på minnet. Detta var viktigt för att undvika server
krasch. Normalt en cache var endast snabb om den låg på primärminnet. Ibland användes ett
sekundärminne när cachen blev full,
Tester i Wireshark visade att det skickas många paket, exempelvis TCP paket som inte
tillhörde applikationen. Vilket kan medföra till fördröjningar i nätverket. Fönsterstorleken på
ett paket är mycket avgörande vid utnyttjande av bandbredden, vissa paket som skickades
hade stort värde på fönsterstorleken. För att lösa detta och även förbättra prestandan kan
jumbo frames användas, vilket maximalt har en fönsterstorlek på 9000 byte enligt Bergström
& Bossuyt[37]. Det var svårt att avgöra exakt hur mycket bandbredd som utnyttjades eftersom
sådana mätningar kräver noggrannare analys av nätverket. Vilket krävde längre tid att utföras,
vilket gjorde att prestandan försämrades eftersom cachen tappade sin funktion vid ständig
objekt förflyttning.

4.3 Systemets arkitektur och skalbarhet
Lösningsarkitekturen inom mjukvaruutveckling var en av de viktigaste momentana som måste
studeras noggrann och tillämpas efter användning av produkten. Att utgå från lager
arkitekturen var ganska lämplig inom webbaserade applikationer som ökade sina användare
väldigt snabbt. Att dela upp systemet i olika skikt medförde också en bättre skalbarhet,
eftersom nya resurser kunde tilläggas till ett skikt utan att andra skiktet påverkades.
Oberoendet mellan de olika skikten underlättade även ändringar i systemet samt
vidareutveckling. En fördel var att om i ett skikt upptäcktes ett problem som exempelvis
gjorde att prestandan sjönk, felet i detta fall kunde hanteras utan att påverka de olika skikten.
Detta minskade risken för stopp i systemet i framtiden. Utvecklaren fick även stort nytta av
denna design arkitektur då det blev enklare att efterfölja koden. Nackdelen med denna
arkitektur var att det blev svårare att hantera flera skikt än att hantera ett enda skikt.
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Ramverket Omnia använde sig av lager arkitektur, vilket ökade systemets möjlighet att växa i
framtiden. Det var en fördel att ramverket kördes på en molntjänst vilket minskade beroendet
till SharePoint. Systemets skalbarhet såg bra ut men måste nya resurser inkluderas vid ökning
av antalet användare. En annan viktig faktor var användning av externa databaser räknades
lämpligare än användning av SharePoints inträna listor. Fördelen med externa databaser var
att applikationen inte blev beroende av SharePoint. En nackdel med att använda SharePoints
inträna listor var att om bindningstiden av SharePoint upphörde, förlorades all data. En annan
fördel med externa databaser var att de kördes på en annan server, vilket ökar systemets
skalbarhet ännu mer.
Skalbarheten kunde även undersökas genom att mäta svarstiden för en applikation. Det fanns
många analysverktyg som utförde detta arbete. JMeter verktyget var lämplig i dessa tester
eftersom den simulerade samtidiga förfrågningar som belastade systemet. Baserad på dessa
tester var skalbarhetsnivån för detta ramverk runt 1000 användare. Inom ett intranät brukade
antalet användare vara mindre än andra webbaserade applikationer. I detta fall var resultatet
lämplig, men behövde ändå förbättras så att den betjänade flera antal användare.
Lastbalansering var en god metod för att öka skalbarheten. Det kunde bli kostsamt vid
användning av hårdvaror men att bygga upp en mjukvara för att behandla detta problem var
ganska rimlig lösning.

4.4 Systemets funktionalitet
Funktionaliteten i ett system kunde undersökas genom att utföra flera olika tester, exempelvis
användarbarhetstester, belastningstester, funktionstester och även handlingsbarhetstester.
Baserad på arbetets begräsningsområden utfördes endast belastningstester och
handlingsbarhetstester. Användarbarhetstester var önskvärt, men det finns vissa aspekter som
hindrade utförandet av en sådan test. Vilket var tidsramen för detta arbete samt att
utvärderingsobjektet var anpassad för användning inom organisationer. Det var svårt att
undersöka vad personalen tyckte i varje organisation som använde detta intranät.
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4.4.1 Systemets belastningstester
Det fanns flera olika deltester som ingick i en belastningstest process. Ju mera tester utfördes
desto bättre och trovärdigare resultat uppnåddes. Fördelen med att testa belastningar i ett
system var att hitta nivån där lasten blev för hög för systemet. Vilket betydde att resurserna
inte räckte längre för att behandla lasten. Vid denna nivå brukade svarstiden öka eftersom
systemet inte hann betjäna alla anrop samtidigt. När detta problem upptäcktes kunde olika
lösningar inkluderas för att undvika framtida stopp. Om antalet användare var begränsad och
lågt under denna nivå fanns det kanske inte stort behov med att lösa problemet. Dock om
antalet användare ökade ständigt och var obegränsad blev det viktigt att jämt utföra sådana
tester för att upptäcka problem och undvika system krasch. Belastningstester var tidskrävande
och det kunde vara kostsamt att lösa belastningsproblem. För att utföra lastrester måste någon
typ av mjukvara skapades. Det finns många färdiga analysverktyg tillgängliga på internet,
vilket var helt gratis. Dessutom måste en testplan byggas upp för att utföra
belastningstesterna.

Belastningstest på applikationens testmiljö
Att utföra liknande tester på en testmiljö hade fördelen att undvika stopp eller krasch senare
när applikationen var i drift. Testmiljön i detta arbete vari form av ett intranät, vilket hade
samma funktionalitet som Omnia intranät. Omnia installerades i SharePoint för att aktivera
dess funktionalitet i intranätet. Ramverket Omnia innehöll också färdiga webbdelar som även
inkluderas i testmiljön. Att utveckla en webbapplikation för att senare distribuera upp det till
intranätet gjorde att testmiljön liknar i stort sätt det färdiga intranätet som var i drift. Alla
belastningstester utfördes på denna testmiljö för att kunna upptäcka brister i systemet.
Fördelen med testet var att undersöka om systemet klarade av att betjäna ett förväntat antal
användare. Vid sådana tester rekommenderades att försiktigt hantera loggning eftersom det
var kostsamt. Ett förslag var att börja testa systemet utan att aktivera loggningen. Om
systemet fungerade bra var det en bra idé att göra om testet med loggningen på. Fördelen med
detta steg var att det upptäcks om något fel uppstår i loggarna även om applikationen
fungerade korrekt. Nyttan av belastningstester upptäcktes när ett fel uppstod, vilket kan
åtgärdades direkt. Detta resulterade i att systemet leverera en god prestanda på långsikt.
Nackdelen med att testa ett system i produktionsmiljön var att användaren kunde uppleva
stopp i systemet på grund av testerna. Dessutom blev testerna svåra att genomföras eftersom
det blev svårt att styra antalet användare. En annan nackdel var att system i produktionsmiljö
kunde vara komplicerad, anledningen var att ibland var det för många serverade som driver
systemet. Att utföra tester på sådan miljö var kostsamt och därför kunde resultatet bli
opålitlig.
Belastningstestet visade sig vara rimlig för ett intranät. Dock var det viktigt att börja fundera
på förbättringar i systemet för att kunna behandla flera antal användare utan att prestanda
sjönk.
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Enhetstester
Enhetstesterna visade ett lyckat resultat på funktionernas output, vilket var en bra kvalité
faktor. Dessutom minskas belastningsrisker i ett system där funktionerna fungerade som de
skulle. Eftersom ramverket Omnia använde sig mest av script-kod, det vill säga angular och
typescript blev det svårt och dyrt att utföra enhetstester. I detta fall fick utvecklaren själv
bestämma att utföra enhetstester på script-funktioner. Vilket kunde vara svår uppgift att
utföra. Enhetstester var även dyrt att utföra på avancerade algoritmer i ett system, exempelvis
kartor, bilder, video och ljud.
Fördelen med att utföra enhetstester var att den ställde krav på utvecklaren att skriva en
testbar och strukturerad kod. Eftersom det fanns mycket gemensamma aspekter mellan en
testbar kod och en bra design, dessutom förbättrades funktionaliteten i systemet. I en
ostrukturerad och inte testbar kod hängde klasser och paket ihop, vilket beskrevs som en ej
delbar enhet och risken för beroenden i systemet ökade.
Täckningsgraden under detta arbete var 70 %, vilket är en rimlig andel för systemet som
utvecklas. Som tidigare nämndes att vissa avancerade kod, exempelvis UI-kod behövde inte
testas och utvecklaren kunde därför räkna bort dem. I andra komplexa system det behövs
kanske komma upp till 80 %. Om täckningsgraden stiger över 90 % måste utvecklaren börja
tänka på en annan lösning eftersom systemet anses vara för komplicerad.
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4.4.2 Handlingsbara system
Handlingsbarhets tester handlade mycket om systemets kvalité. Fördelen med detta test var att
bilda en balans mellan individuella och organisatoriska aspekter i systemet. En annan fördel
var att handlingar som utfördes i systemet kunde anpassas efter organisationers normer. Vilket
en ekonomiskt driven system inte uppnådde, då minskade arbetstillfredsstället.
Handlingsbarhet ansågs vara mer kvalitativ begrepp eftersom den inte avser hårdvara eller
ergonomiska faktorer. Dessa faktorer behandlades mest av användarbarhetsteser eftersom
sådana tester fokuserade på mätbarhet.
Handlingsbarhet testet visade att Omnia var ganska handlingsbar produkt eftersom i stort sätt
uppfyllde den kraven för handlingsbara system. Det går att förstå principen för produkten från
en oerfaren användare eftersom produktens gränssnitt var ganska tydlig. Produkten var
uppbyggd med avseende på användarvänliga lösningar och strategier. Dock det finns vissa
namn på gränssnittet där en oerfaren användare kunde misstolka, exempelvis “features”. Med
avseende på en handlingsbar perspektiv var namnet tydlig och lämpligt på funktionaliteten.
Dock behövdes en förklaring för oerfarna användare om vad ordet representerade och vad en
“feature” möjliggör i intranätet. En lösning på problemet var att skapa en guide för användare
där begrepp och dess funktionalitet beskrivs utförligt.

4.5 Ekonomiska, sociala och etiska aspekter
Under planeringen av arbetet togs även stor hänsyn till de ekonomiska, sociala och eteriska
aspekter. Huvudsyftet med arbetet var att kunna ge bättre användare upplevelse samt minska
manuellt arbete för användaren och på så sätt kunna förbättra det ekonomiskt.
Semesterapplikationen som utvecklades under detta arbete var anpassad för användning inom
intranät. Fördelen med att ha liknande applikationer inom samma intranät var att minska
kostnader för extra serverar. Det kostade även att bygga upp en separat webbapplikation som
tog hand om semesteransökningar. Dock om denna applikation låg i samma intranät tas dessa
kostnader bort.
Inom en arbetsplats var tiden väldigt dyrbar resurs. Fördröjningar i ett IT-system orsakade
tidsslöseri och medför stress upplevelser hos användaren. Att ha en sådan applikation i samma
intranät var smidigare och mer användarbart än att ha den på en separat webbplats. Det tog
även kortare tid för användaren om applikationen ligger i företagets intranät, då behövdes det
inte att öppna en annan webbplats för att utföra ledighetsansökan.
Vid användning av ramverket Omnia som plattform för mjukvaruutveckling sparas resurser
och verktyg. Att använda exempelvis SharePoint som plattform krävdes mera resurser och
arbetet blir mer komplicerad.
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5. Slutsatser
Målet med att utvärdera ramverket från utvecklarensperspektiv har uppnåtts genom att bygga
upp en testprototyp för att utföra prestanda, skalbarhet, arkitektur och funktionalitet tester.
Denna testprototyp är baserad på ramverket och även en ytterligare webbaserad applikation
som har under arbetets gång utvecklats med anledningen till att senare kunna bedöma
ramverket som en plattform. Baserad på resultatet från testerna visas att applikationer med
liknande arkitektur och koncept har god skalbarhet och prestandan. Ramverket visar sig vara
lämpligt för utveckling av interaktiva webbplatser.
Vid liknande arbeten där SharePoint används är det lämpligare att integrera med Windows
system vilket ger färdig funktionalitet. Exempelvis Windows Explorer är mer lämplig än
Chrome vid datainläsning/ insättning med CSOM. Dessutom är CSOM lämpligare än REST
när det gäller integrering med Microsofts produkter.
Omnia ramverket är inte en generell plattform och därför är det viktigt att tänka igenom vissa
aspekter innan det väljs som en applikationsplattform:
●

Omnia är mycket hårdknuten till SharePoint och Microsofts produkter, om
applikationen som utvecklas är tänkt levereras till andra plattformar är Omnia
troligtvis fel väg att utgå ifrån.
● Applikationer som utvecklas genom Omnia ska vara anpassade för intranät miljö.
● Det krävs en god kompetens inom mjukvaruutveckling för att utvecklingen med
Omnia ska flytta smidig.
● En fördel är att börja få en förståelse om hur SharePoint funkar innan att på börja ett
projekt med Omnia.
Avslutningsvis att använda Omnia som både plattform och intranät är något väldigt intressant
och visade sig vara bra idé. Integreringen med ramverket är ganska unik och speciell, vilket
skapar båda utmaningar och engagemang i arbetet.
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Appendix
A. Teknik och verktyg
Webbservice
En webbtjänst/ webbservice är en tjänst som är tillgänglig över internet och används vid
informationsutbyte mellan olika serverar. XML används för att koda alla meddelanden.
Webbservices brukar använda sig av http, TCP/IP, HTML och XML. Informationsutbytet
under utvecklingsprocessen under detta arbete baserades på webbtjänsterna REST och
CSOM.
C#
C# (C-sharp) är ett Objektorienterat programmeringsspråk. Det är en del av .Net-plattformen
som är utvecklat av Microsoft. C# syntax liknar andra språk som Java, C och C++.
Stora biblioteket som .Net innehåller, Underlättar användning av C# oerhört mycket inom
komplexa system.
Angular JS
Angular JS är en uppsättning som ursprungligen utvecklades av Google. Det här tillägget är
utvecklat för att förenkla användning av alla applikationer som används på nätet. Den körs
genom en HTML. Angular är egentligen ett JavaScript-bibliotek som ger möjlighet till
användaren att anpassa sin applikation på ett enkelt och smidigt sätt.

Typescript
Typescript är en öppen source programmeringsspråk som har utvecklats av Microsoft. Det är
en strikt javascript som kan lägga andra tillägg till klasserna baserad på objekt orienterade
programmering. Den användas i javascript applikationer för klient sida eller server sida.
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Visual Studio
En utvecklingsmiljö skapad av Microsoft, används för mjukvaruutveckling i .Net och C#.
Visual Studio har alla de viktigaste funktionerna till att stödja kontinuerlig integration.
Organisationer som använder Microsoft-produkter finner mycket nytta av Visual Studio som
är anpassad för dessa tekniker.
Plunker
En Online tjänst för kodredigering, fungerar som en gemenskap där man kan dela sina
webbutvecklingars idéer.
Dokumentation
För att dokumenten skulle vara tillgänglig för alla deltagare och dessutom kunna nås på ett
enkelt sätt, användes Google Documents för dokumentationen. Google Documents är en
google tjänst där kan flera användare skriva och samtidigt redigera online. För att bättre få
struktur användes även KTH social.
Versionshantering
För versionshantering användes Team Foundation Server som är en Microsoft-produkt. TFS
är en plattform som stödjer agil-programutveckling och har olika funktionalitet såsom
ärendehantering, planering och versionshantering. Flera användare kan skriva kod samtidigt
och checka in koden. Dessutom kan hela utvecklingsprocessen följas, ändras och återställas
på ett mycket enkelt sätt. TFS är integrerat i Visual Studio och dess huvudsyfte är att hantera
olika källkodsversioner och visa vem som ändrade dem.
Trello
Trello är ett program för att samarbeta online. Det visar var arbetet befinner sig, vilka som
arbetar med vilken process och förväntade tid för att genomföra arbetet. En Trello
anslagstavla består av en/flera boards där finns flera listor. Listan till vänster är början på
arbetsflödet och listan till höger är slutet av arbetet. Listor innehåller olika kort och varje kort
består av en aktivitet eller händelse. Dessa kort flyttas från lista till en annan lista när ärandet
är genomförd. I varje kort kan läggas olika medlemmar som genomför uppgifter i korten eller
bara kan prenumerera för att få uppdateringar om vad som händer med kortet.
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B. Semesteransöknings App
SemesterAppExtension
Genom detta delprojekt utvecklades och distribuerades webbapplikationen till Omnia i
SharePoint. I detta delprojekt skapades olika Omnia features, vilket visades upp senare på
Omnia Admin. Varje Omnia feature innehöll funktionaliteter för webbapplikationen som
utvecklades. För att kunna starta webbapplikationen i SharePoint siten måste alla relaterade
features aktiveras från Omnia Admin, se bild[1].

Bild[1] Omnia feature

SemesterAppExtension.TestHost
Detta är ett Consoul projekt som ger utvecklaren möjligheten att testa sin applikation.
SemesterAppExtension.WebApi
Web API projekt som ger tillgång till SharePoint web API. Vid utveckling av stora
applikationer kan detta delprojekt användas som ett mellan lager. Vilket förbättrar
applikationens skalbarhet. Information kan hämtas till detta skikt från SharePoint via CSOM
och senare skickas vidare till första delprojektet (SemesterAppExtension) via exempelvis
REST tjänsten.
SharePoint listor
All data lagrades i SharePoint interna listor. SharePoint listorna ligger på SharePoint servrar,
vilket är helt separerade. Förfrågningar som går mot datalagringen skall vara snabba så att
användaren inte upplever systemet segt.
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Semesteransöknings applikation
Hemsidan skall ha olika tabbar med dessa titlar (Hem, Mina ledigheter, Översikt)
●

Hem skall visa statistik över ledigheter i olika kontor.

●

Mina ledigheter skall innehålla en kalender, lista med ansökningar, lista med beviljade
ansökningar och lista med avslagna ledigheter. Vid klick på kalendern skall en modal
öppnas där man kan skicka semesteransökan. Det skall vara möjligt att välja start och
slut tid på semesterperioden. Dessutom skall en lista med ledighetstyper visas. Man
skall även ha möjlighet att skriva en kommentar och avbryta eller skicka ansökan.

●

Översikt sidan skall visa en lista på lediga personaler och vilka dagar de är lediga. I
standard läge skall det visas en lista för nuvarande månaden men man har möjligheten
att ändra datum. Man ska kunna filtrera efter olika kontor (ort namn för varje kontor).
Det ska även gå att vissa upp ledigheterna på en 12 månaders tidsintervall.

●

Applikationen skall distribueras via Omnia till intranätet i SharePoint Online.

Vy
Gränssnittet skall innehålla alla funktioner som finns i den nuvarande semesteransöknings
applikation. Det är ett önskemål att använda bootstrap och angular till designen.
Installering av Omnia i SharePoint Online
För att kunna installera Omnia krävs en registrering av SharePoint root-siten i Omnia tenant
Cloud. Precio Fishbone fixar registreringen och brukar dela av sig en anpassad Omnia
applikation. Denna applikation installeras senare på SharePoint applikations katalog (appkatalog siten). SharePoint siten anpassas senare för Omnia, ett intranät skapas senare genom
att följa olika instruktioner som Precio Fishbone kräver vid uppsättning och installering av
Omnia. Olika webparts och webbapplikationer kan därefter enkelt distribueras till de olika
siterna på SharePoint genom Omnia. Bild[2] visar en Omnia applikationen i SharePoint.

Bild[2] Omnia Admin installerat i app-katalogen för SharePoint.
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Arkitektur
En av de mest viktiga processer inom mjukvaruutveckling är applikationens arkitektur. Inom
ett projekt är det därför oerhört viktigt att uppnå en bra struktur, vilket kan påverka systemets
skalbarhet och stabilitet i framtiden. Projektet följer Extension arkitekturen för Omnia, vilket
är uppbyggt av tre olika projekt: extension, testhost och webAPI.
TestHost är tillagt för att utföra Console tester. De två andra projekten presenterar två olika
lager i arkitekturen. Webb API projektet bygger på SharePoints Webb API, den använder sig
av SharePoint kontroller.
I extension projektet kopplas applikationen till Omnia genom att använda ett så kallad Tenant
ID, som är unik och finns tillgänglig i Omnia Admin. Det måste även tilläggas ett så kallad
api key som är unik för varje applikation. Dessutom används länken för Omnia admin i detta
projekt för att kunna distribuera applikationen till Omnia. Applikationen distribueras med
hjälp av olika Omnia features, vilket måste aktiveras senare i Omnia Admin för att kunna
vissa upp applikationen och se dess ändringar i SharePoint siten.
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Semesteransöknings applikation- utseende

Bild[3]Hem: En statistik över ledigheter i olika kontor. Bilden visar endast några av kontororna.

Bild[4] Mina ledigheter tar hand om personligt information, vid klick på kalendern öppnas modalen
nedan, se bild[5].
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Bild[5] Här kan man skicka semesteransökan.

Bild[6] Översikt sidan, visar ledighets statistik för varje personal.
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C. Tester
Prestandatest, tabell
Användare, st

Rump up (sek)

Median (sek)

Medelvärde (sek)

2
20
0,20
0,32
5
20
0,20
0,31
20
10
0,21
0,29
50
30
0,21
0,33
100
10
0,46
0,92
200
10
0,71
2,10
400
10
1,20
5,03
500
10
1,24
6,21
1000
10
2,197
11,50
Tabell[1] Resultatet med samtidig belastning av olika användare med olika rump up tider. En rump up
period är tiden som behövs för att skapa alla trådar (användare).

Användare, st

Rump up (sek)

Median (sek)

Medelvärde (sek)
0,48
0,43
0,44
0,91
0,52

1
1
0,49
2
1
0,46
10
1
0,52
20
1
0,72
40
1
0,63
50
1
0,72
0,60
100
1
0,84
0,80
200
1
2,30
2,22
500
1
4,45
6,00
800
1
6,51
9,39
1000
1
8,10
11,5
Tabell[2] Resultatet med samtidig belastning av olika användare med samma rump up tider. Dock här
cookies ignoreras.

Användare, st

Rump up (sek)

Median (sek)

Medelvärde (sek)

1
1
0,49
0,49
2
1
0,47
0,39
10
1
0,53
1,43
20
1
0,71
0,61
40
1
0,55
0,50
50
1
0,85
0,77
100
1
1,10
1,34
200
1
1,60
1,77
500
1
4,57
6,00
800
1
7,97
11,45
1000
1
9,31
13,86
Tabell[3] Resultatet med samtidig belastning av olika användare med samma rump up tider. Dock här
tillåts cookies.
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Handlingsbarhetstest
Krav på en handlingsbar
produkt

Omnia

Är det svårt att förstå produktens syfte?

Nej, för en utvecklare är produkten en plattform/ramverk
som innehåller funktionaliteten som möjliggör utveckling
av webbaseradeapplikationer, webbparts och andra tillägg
för ett intranät i SharePoint. För en vanlig användare (en
organisation) är produkten en applikation där färdiga
”features” kan enkelt aktiveras i intranätet.

Är produkten svårnavigerad?

Nej, I Omnia admin går det enkelt att hitta önskat plats.
Även vid utvecklingsprocessen är det enkelt att hitta
Omnia Tolling i Visual Studio. Dessutom kan utvecklaren
enkelt välja mellan tillgängliga objektmaller som är
önskade.

Har produkten dålig feedback på utförda
handlingar?

Delvis ja, Underutvecklingsprocessen visar Visual Studio
fel/error när det saknas ett bibliotek. Omnia extension i
Visual Studio ger endast feedbacken att det lyckades/inte
lyckades distribuera (Deploy) applikationen till Omnia
Tenant i SharePoint. Dessutom vid kopiering (sker efter
deploy) till Omnia Tentan exempelvis att kopiera resurser
så som css filer. Om det uppstår fel i koden visas inte vid
”deploy” processen utan i Omnia admin slutar featuren
(som innehåller felet) att funka efter uppdateringen. Efter
detta skrivs i loggen för featuren feletstyp. Ibland är felet
otydligt. Det är mer användarbart om felet kunde visas
redan under ”deploy” processen i Visual Studio.

Är produkten internationell otydlig?

Nej, det går att förstå syftet med produktens meddelanden
eller varningar.

Saknar produkten lämpliga alternativa
handlingar vid behov?

Produkten saknar ej alternativa handlingar. Det går och
skriva koden på olika programmering språk. Dessutom går
även att använda olika alternativa språk vid skrivandet av
frontend.

Är det svårt att vidareutveckla eller ändra
i produkten?

Nej, det går att ändra eller vidareutveckla produkten
enkelt genom att ändra i koden via Visual Studio.
Dessutom det är inte svårt att förstå källkoden. Nya
ändringar kan alltid inkluderas.

Finns det ej relevanta krav på produkten?

De flesta krav var till stort sätt relevanta till själva
produkten. Exempelvis ett av kraven är att produktens
frontend ska vara skriven med Angular och TypeScript,
vilket är väldigt relevant för den här produkten.

Är produkten inte aktörstydlig produkt?

Nej, exempelvis det är tydligt hur en utvecklare ska
använda produkten och hur en organisation/kunder
kommer att använda produkten. Det finns rättigheter i
produkten som anpassas efter typ av aktörer.

Är det svårt att förstå alla begrepp i
produkten?

Nej, namngivningen i produktens gränssnitt är ganska
tydlig och verkligen beskriver dess handling.

Tabell[4] Test inom handlingsbarhet i ett IT-system, där ramverket Omnia undersöks.
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