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Sammanfattning 
I detta projekt jobbar vi för att skapa ett program åt Infozone Sverige AB 

tillsammans med professionella utvecklare från företaget. Programmet är en 

webbportal som används till att övervaka och visa driftinformation om ett 

nätverk. Tanken är att denna portal skall integreras i ett ännu ej byggt system för 

nätverksövervakning som Infozone senare kan sälja till kund. Produkten tas fram 

med Scrum samt testdriven utveckling och under utvecklingen jobbar laget med 

bestämda metoder och SOLID-principerna för att säkerställa programmets 

kvalitet. Webbportalen utnyttjar moderna teknologier och ramverk för 

webbutveckling, bland annat är den en Single Page Application (SPA), använder 

följsam webbdesign och utnyttjar Microsofts .NET-plattform. I slutändan är inte 

alla ställda krav uppfyllda, men i och med att Scrum används är programmet 

fungerande vid projektets avslutande. De krav som faktiskt implementeras görs 

så till fullo. Vidare visar det sig att det inte alltid är bäst att använda de senaste 

ramverken, utan mer beprövade metoder och teknologier kan i vissa fall vara mer 

lämpliga. 

 

Nyckelord: Scrum, Testdriven utveckling, JavaScript, .NET, C#, SPA, Följsam 

webbdesign, Webbapplikation, Breeze, Durandal 



Webbportal för nätverksövervakning  - 

Utveckling av Single Page Application 

i .NET och JavaScript   

Joakim Borgström, Stefan Gerdin   

Abstract 

2013-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iii 

Abstract 
In this project we are creating a program for Infozone Sverige AB together with 

professional developers from the company. The program is a web portal which 

will be used to monitor and show system status of a network. The plan is that this 

web portal will be integrated into a not yet built network monitoring system 

which Infozone later can sell to their clients. The product is developed using 

Scrum together with test-driven development and during the development the 

team is working with certain methods and the SOLID principles to ensure the 

quality of the program. The web portal takes advantage of modern technologies 

and frameworks for web development, among other things it is a Single Page 

Application (SPA), uses responsive design and Microsoft’s .NET platform. In the 

end not all requirements are met, but because we are using Scrum, the program 

is functioning at the end of the project. The requirements that are implemented, 

are fully so. Furthermore, it is shown that it is not always best to use the latest 

frameworks, but the more tested methods and technologies can in some cases be 

more appropriate. 

Keywords: Scrum, Test-driven development, JavaScript, .NET, C#, SPA, Re-

sponsive design, Web application, Breeze, Durandal
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

TDD Test-driven development. Testdriven utveckling. Utveckling 

där man skriver tester först och kod därefter.  

TFS Team Foundation Service. Webbaserad tjänst från Microsoft 

som bland annat tillåter användarna att ladda upp sin källkod i 

molnet. Fungerar även som planeringsverktyg för agila meto-

der. Ej att förväxla med Team Foundation Server. 

SOLID SOLID-principerna är fem principer för design av mjukvaru-

moduler och strävar efter att minska modulernas beroenden. 

UML Unified Modeling Language. Standardiserat språk för modelle-

ring inom mjukvaruutveckling. 

MVC Model-View-Controller. Arkitekturmönster som separerar lo-

gik från presentation. Har även gett namn åt Microsofts 

ASP.NET-ramverk “MVC” som är gjort för att styra utveckla-

ren till att följa mönstret. 

LINQ Language-Integrated Query. Frågespråk i Visual Studio för att 

ställa frågor mot eller uppdatera data i databaser, XML-

dokument, datastrukturer med mera. 

Termer 

Scrum Arbetsmetod för framtagning av komplexa produkter på ett ite-

rativt och inkrementellt vis.  

.NET Plattform för utveckling av Windowsapplikationer. 

ASP.NET Ramverk för webbutveckling från Microsoft som ersätter deras 

tidigare Active Server Pages (ASP). 
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1 Inledning 
I det här projektet arbetar vi på företaget Infozone Sverige AB för att delta i 

skapandet av ett nytt system, Zimplifies IT Monitoring. Systemet ska komma att 

säljas och utvecklas därav på ett sätt som gör det långlivat. För att lyckas med 

detta strävas efter att uppfylla vissa programmeringsprinciper.  

 

Infozone bedriver konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling men framför allt 

inom IT-infrastruktur. Beställaren av systemet är infrastrukturavdelningen på 

företaget, som jobbar med nätverkslösningar för sina kunder.  

 

Att det finns en klyfta mellan uppdragsgivarens och uppdragstagarens 

domänkunskaper bryggas aktivt genom att involvera beställaren i processen med 

beprövade metoder såsom Scrum, en utvecklingsmetod där produktägaren har en 

definierad roll. Se kapitel 2.2 för en mer detaljerad redogörelse av Scrum. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

På Infozone Sverige AB:s IT-infrastrukturavdelning, som jobbar med nätverk åt 

sina kunder, upptäckte man att många företag saknade ett sätt att få en överblick 

av sitt nätverk. IT-avdelningen förstod att om man kunde samla information om 

hälsan för alla noder (såsom servrar, routrar etc.) som ingår i ett nätverk och 

presentera detta på ett överskådligt vis skulle den som rår om nätverket enklare 

kunna underhålla det genom att se vilken nod som felar eller som kräver 

förebyggande åtgärder.  

 

För att göra detta krävdes ett system som samlar och lagrar driftinformation från 

ett nätverk. Information som sedan kan presenteras online så att slutanvändaren 

direkt kan se vilka åtgärder som behövs. Med ett sådant här system skulle 

Infozone kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning inom nätverk.  

 

Visst fanns sådana här system redan på marknaden men genom att kunna erbjuda 

ett okomplicerat och framför allt billigare alternativ skulle man skilja sig från 

dessa andra. Några av utvecklingskonsulterna på företaget, som denna idé 

presenterades för, såg möjlighet till kompetensutveckling och med deras hjälp 

skulle det vara möjligt att internt skapa det system som eftersöktes.  

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att skapa den del som presenterar den insamlade 

informationen om nätverksnoder i det systemet som Infozone vill göra.  

 

Informationen presenteras online för auktoriserade användare som själva kan 

skräddarsy sitt grafiska användargränssnitt. Ett användargränssnitt som också 

anpassar sig till alla tänkbara enheter och deras olika skärmstorlekar för att ge en 

så bra upplevelse som möjligt.  

 

 



Webbportal för nätverksövervakning  - 

Utveckling av Single Page Application i 

.NET och JavaScript   

Joakim Borgström, Stefan Gerdin   

Inledning 

2013-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

2 

Utvecklingen följer kända principer och mönster för att skapa robust kod av 

högsta möjliga kvalitet.  

 

Slutprodukten är inte bara lätt att använda, snygg att se på och pålitlig men även 

billig. 

 

Handledarna ser också det här projektet som ett tillfälle att få prova på nya 

ramverk. De vill att vi utnyttjar diverse ramverk för att utforska deras potential, 

begränsningar och hur komplicerade de är att använda.  Det här syftar till att 

utöka kunskapen hos alla i utvecklingslaget. 

1.3 Avgränsningar 

Det som utvecklas i projektet är en del av ett större system. I denna rapport 

behandlas enbart den del som utvecklas under projektets gång, alltså den 

webbportal som bland annat administratörer och tekniker kommer att logga in på 

för att övervaka och felsöka sitt nätverk. Se Figur 1.1. Det övriga systemet 

kommer inte att återges i detalj, i synnerhet då detta ej ännu är utvecklat. Se 

Bilaga G: Översikt över det framtida systemet för en blick på hela systemet. 

 

 
Figur 1.1 Vi kommer att utveckla den inringade delen och ej komponenter för hämtning av 

nätverksinformation. 

Projektet genomförs med hjälp av en mängd teknologier och ramverk, bland 

annat Microsoft ASP.NET MVC 4, Durandal, Breeze och Knockout. Författarnas 

föreslagna lösningar är således specialiserade för just dessa ramverk i åtanke, 

men den övergripande arkitekturen och utformningen av systemet bör kunna 

konstrueras i andra utvecklingsmiljöer, såsom Java eller PHP, samt med hjälp av 

andra konkurrerande JavaScriptramverk. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Genom en webbportal kan man ta fram statisk information om en nod och 

dynamisk information om dess hälsa. Den statiska informationen inkluderar 

bland annat vilken typ av nod det är. Till dynamisk information hör sådant som 

ledigt diskutrymme eller processorbelastning, om det gäller en servernod. Se 

Bilaga A: Kravspecifikation för en lista över samtliga krav.  

 

Från utvecklingslagets sida finns krav att göra en Single Page Application (SPA), 

alltså en webbapplikation som består av en enda sida med dynamiskt innehåll 

som laddas in först när det behövs. Denna SPA ska anpassa sig till olika 

visningsstorlekar genom följsam webbdesign. Vidare har de fastslagit att SOLID-

principerna, fem principer som strävar efter att minska klassers beroenden, skall 

följas. Se kapitel 2.3 för en mer detaljerad redogörelse av SOLID. Likaså skall 

utvecklingen följa vissa mönster om möjligt: Model-View-Controller (MVC) för 

att separera logik och presentation, Unit of Work för att samla databasanrop i en 

transaktion, Repository som tillför ett abstraktionslager mellan databas och logik 

och till sist Command för att kapsla in beteende i klasser. Programmet tas fram i 

ASP.NET MVC 4 och utnyttjar Entity Framework för datalagring. Entity 

Framework är en ORM (object/relation mapper, en komponent som hanterar 

omvandlingen mellan klasser i kod och tabeller i en relationsdatabas) och 

används för databasåtkomst i applikationens serverdel. 

  

De ramverk som handledarna bestämt att vi skall utforska är Durandal, Knockout 

och Breeze, vilka beskrivs närmare i kapitel 2.4. 

1.5 Översikt  

Kapitel 1 Inledning - Slår fast vad projektet går ut på: att skapa ett program som 

visar information om ett nätverk.  

 

Kapitel 2 Bakgrundsmaterial - Lyfter fram teknologier och metoder som 

används under projektet, och som omnämns i övriga delar av denna rapport, och 

förklarar dessa mer ingående. Hit kan läsaren vända sig om denne saknar kunskap 

inom en specifik teknologi eller metodik.  

Kapitel 3 Metod - Behandlar hur själva utvecklingsprocessen går till. Här står att 

läsa om det rent praktiska under utvecklingen, det vill säga arbetssätt, i form av 

utvecklingsmetoder, och vilka verktyg som utnyttjas. Eftersom mjukvaran som 

tas fram i det här projektet utnyttjar ramverk och färdigskrivna bibliotek till hög 

grad tas även dessa upp i detta kapitel.  
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Kapitel 4 Utförande - Beskriver konkret programmets uppbyggnad och är 

uppdelat mellan rubrikerna: Arkitektur, Design och Problem. Arkitektur ger en 

övergripande bild av systemets delar och hur de hänger samman. Design granskar 

dessa delar och tittar på enskilda filer och den kod som finns i dessa för att 

förklara hur funktionalitet faktiskt åstadkommes. Problem ger detaljerade 

förklaringar på särskilda programmeringsproblem som lösts. Det här kapitlet 

handlar om hur utvecklingslaget byggt sitt program inom ramarna för den metod 

som beskrivs i kapitel 3. 

Kapitel 5 Resultat - Handlar om det skick systemet är i då projektet nått sitt slut 

samt hur väl den angivna metoden efterföljts. Här står huruvida målen, som sattes 

upp i 1.4, har nåtts eller ej. 

Kapitel 6 Diskussion – Tar upp våra subjektiva åsikter om projektets metod och 

resultat. Projektets förhållande till hållbar utveckling och andra etiska aspekter 

beaktas också här.  
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2 Bakgrundsmaterial  
I detta avsnitt behandlas det bakgrundsmaterial som läsaren kan behöva för att 

förstå saker som hur systemet är uppbyggt och hur projektets process fungerar.  

2.1 Testdriven utveckling 

Tesdriven utveckling grundar sig i att testerna skrivs innan koden som skall testas 

skrivs. Utvecklingen drivs av testerna istället för att låta utvecklingen driva 

testningen (1). Ett test skall spegla ett krav på en komponent och helst vara 

avgränsat till att vara ett enhetstest. När testet är färdigskrivet för det nya kravet 

körs det. Det kommer självklart att misslyckas första gången, ty det finns ingen 

kod att testa. Efter det skapas de klasser och metoder som krävs för att köra testet 

och minsta möjliga mängd kod för att få testet att bli godkänt skrivs (1). Denna 

process upprepas för varje krav i något som kallas Rött, Grön och Refaktorisera. 

 

Rött, Grönt och Refaktorisera är nyckelord i testdriven utveckling och indikerar 

olika faser i denna. Den röda fasen syftar på när ett nytt test skrivs, eller då ett 

test misslyckas. Programmeraren kommer då att i början få ett (rött) 

felmeddelande som säger att testet ej godkänns. När programmeraren sedan har 

åtgärdat felet eller lagt till den nya egenskapen kommer testet att godkännas och 

gå över till den gröna fasen. Programmeraren skriver så lite kod som möjligt för 

att få testet att godkännas. I denna fas läggs ingen energi på att skriva 

välstrukturerad eller städad kod. Testets godkännande är prioritet nummer ett. 

Efter den gröna fasen, då programmeraren har godkända enhetstester, kommer 

refaktoriseringsfasen. Under denna fas skall den redan skrivna koden förfinas för 

att göra den mer lättförståelig, mer läsbar och höja kodkvaliteten generellt. 

Testerna skall kontinuerligt köras för att säkerställa att funktionaliteten finns kvar 

trots kodändringarna. När koden väl håller hög standard och klarar sina tester 

börjar programmeraren om med nya krav och därmed nya tester i den röda fasen 

(1). 

2.2 Scrum 

Scrum är ett arbetssätt som kan tillämpas vid utveckling av en produkt. Det 

definieras som ett ramverk i vilket man kan arbeta med komplexa, adaptiva 

problem och på samma gång leverera en produkt av högsta möjliga värde på ett 

produktivt och kreativt sätt. Detta ramverk är uppbyggt av roller, artefakter och 

aktiviteter samt regler kopplade till de olika beståndsdelarna (2). 

 

I grund och botten går Scrum ut på att jobba i iterationer, som man valt att kalla 

sprintar. Efter varje sprint ska ett inkrement ha färdigställts och produkten har då 

full funktionalitet för allt som implementerats under den gångna sprinten samt 

alla tidigare sprintar. Således planeras för varje sprint endast sådant som kan 

slutföras inom loppet av en sprint. Längden på en sprint är konstant genom hela 

utvecklingen och sätts till högst en månad (2). 

 

Scrum är en beprövad metod, framför allt inom mjukvaruutveckling där 72 % av 

4048 tillfrågade professionella utövare inom området uppgav att de använt sig av 

Scrum eller Scrumbaserade utvecklingsmetoder under året 2012 (3).  
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2.2.1 Artefakterna 

Den så kallade produktbackloggen är den centrala artefakten inom Scrum. Det är 

en lista över allt som ska ingå i produkten, alla krav om man så vill. 

Produktbackloggen blir aldrig klar utan är dynamisk och ändras under 

utvecklingens gång (2). 

 

En andra artefakt är sprintbackloggen som helt enkelt är de poster från 

produktbackloggen som tillhör en given sprint (2).  

2.2.2 Rollerna 

Inom Scrum finns tre olika roller, ingen roll får sakna utövare. Tillsammans utgör 

de ett så kallat Scrumlag. Ofta jobbar flera Scrumlag på samma produkt. Rollerna 

är följande:  

1. Utvecklingsteamet. Den grupp som utan hjälp av för teamet utomstående 

kan jobba med och uppfylla målet för en sprint. Bör enligt läran bestå av 

3-9 personer (2). 

2. Scrummästare. Den personen ansvarar för att Scrum efterföljs. Framför 

allt genom att se till att ingen avviker från Scrum för att man inte har 

förstått (2).  

3. Produktägare. En ensam person som ansvarar för produktbackloggen ge-

nom att se till att alla poster i backloggen är tydliga och ordnade och att 

själva backloggen är tillgänglig för och förstådd av alla. Produktägaren 

kan delegera arbetet med detta till utvecklingsteamet men är ändå den 

som bär ansvaret (2).  

2.2.3 Aktiviteterna 

En sprint består av en samling aktiviteter. Precis som en sprint har en bestämd tid 

har alla aktiviteter det. De längre aktiviteternas tid är proportionell mot sprintens 

tid.  

● Sprintplanering. Scrumlaget träffas och bestämmer vad som ska göras un-

der kommande sprint och hur det ska göras. Utvecklingsteamet väljer pos-

ter från produktbackloggen som bryts ner och sedan tidsestimeras (2).  

● Sprintåterblick. Så snart en sprint nått sitt slut görs en sprintåterblick där 

utvecklarna presenterar för produktägaren vad som gjorts under den 

gångna sprinten. Produktbackloggen uppdateras och justeras vid behov 

(2).  

● Sprintretrospektiv. Efter sprintåterblicken och innan nästa sprintplanering 

görs en sprintretrospektiv som går ut på att utvärdera hur väl Scrum har 

följts under den senaste sprinten och vad som eventuellt kan förbättras i 

nästa sprint (2).  

● Daglig Scrum. Utvecklingslagets medlemmar, och inga andra, har ett kort 

(cirka 15 min.) möte där de diskuterar det som ska göras fram till nästa 

dagliga möte och vilka problem som kan dyka upp under den tiden samt 

hur arbetet gått sedan det senaste dagliga mötet hölls (2).  
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Figur 2.1 : Schematiserad bild av hur artefakterna och aktiviteterna hör samman i 

Scrum. Källa (4). 

Figur 2.1 visar hur olika delar i Scrum hör samman. Det finns en idé (Vision) om 

en produkt och vad den ska innehålla. Detta förs in som poster i 

produktbackloggen (Product Backlog). Genom att ta poster därifrån och samla i 

en sprintbacklogg (Sprint Backlog) planeras en 2-4 veckors sprint (2-4 Week 

Sprint). Varje dag under hela sprinten hålls Scrummöten (Daily Scrum Meeting) 

för att få en kortsiktig uppfattning om vad som ska göras och vilka problem man 

står inför under den närmaste dagen. Vid sprintens slut har utvecklarna tagit fram 

ett potentiellt utgivningsbart inkrement av produkten (Potentially Shippable 

Product Increment). 

2.3 SOLID-principerna 

Ett krav som ställs av Infozone är att produkten skall följa de så kallade SOLID-

principerna. SOLID är en akronym för fem principer om hur en klass ska 

designas.  

● Single responsibility principle - En klass ska enbart ha ett ansvar. Ansvar 

syftar på “anledning att förändras” (5). 

● Open/closed principle - Klasser skall vara öppna för utökning men 

stängda för modifikation. Detta innebär att vill man lägga till funktion-

alitet hos en klass ska man inte behöva ändra dess källkod utan istället 

utöka klassen genom polymorfism till exempel (6). 

● Liskov substitution principle - Ärvande klasser måste kunna ersätta sina 

superklasser (7). 

● Interface segregation principle - Gör finkorniga interface som är specifika 

för klienten (7). 

● Dependency inversion principle - Beroenden skall vara knutna till ab-

straktioner, inte konkretiseringar (7). 
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2.4 Ramverk 

Med ordet ramverk syftar vi på komponenter som är skrivna för att lösa generella 

problem åt mjukvara. När man utnyttjar ett ramverk överger man viss kontroll 

över sitt system i utbyte mot att slippa implementera funktionalitet, för att lösa 

vissa problem, på egen hand. Nedan beskrivs de viktigaste ramverken som före-

kommer i det här projektet.  

2.4.1 Durandal 

Durandal är ett JavaScriptramverk som hjälper utvecklaren skapa SPA:er. 

Durandal bygger på ramverken Knockout, RequireJS samt jQuery. 

Applikationerna byggs upp modulärt genom att binda vyer, skrivna i HTML, och 

vymodeller, skrivna i JavaScript, direkt i HTML (8). 

2.4.2 Knockout 

Knockout ger utvecklaren möjligheten att binda så kallade observables i HTML. 

Värdet i en observable klistras automatiskt in i önskade HTML-element och 

kommer automatiskt att uppdateras då denna observable sätts till ett annat värde 

(9). 

 

För att binda ett värde i HTML använder utvecklaren data-bind-attributet på 

elementet denne vill binda. I detta attribut anges först en bindningsmetod, såsom 

“text” för att binda observable:n till elementets innehåll eller “attr” för att binda 

det till ett attribut på elementet. Se Figur 2.2. “exempel” är i kodexemplet en 

observable som kommer att bindas till innehållet i HTML-elementet. 

 

 
Figur 2.2 : Denna kod binder observable:n “exempel” som textinnehåll. 

På JavaScriptsidan skapar utvecklaren en vymodell som innehåller en eller flera 

observables. Se Figur 2.3. 

 

 
Figur 2.3 : Här skapas en observable och ett värde sätts. 

När sidan laddas kommer elementets innehåll i Figur 2.2 att anta värdet som 

anges i Figur 2.3: “Detta är en observable”. Knockout ger utvecklaren 

möjligheten att binda JavaScript-objekt direkt i HTML utan att JavaScriptkoden 

vet om det. Detta gör att utvecklaren inte behöver skriva kod rörande uppdatering 

av vyn. Ändras värdet på exempelvariabeln kommer de bundna platserna att 

uppdateras med det nya värdet. Se Figur 2.4. 

 

 

 

<p data-bind="text: exempel"></p> 

var vymodell = { 

       exempel: ko.observable("Detta är en observable") 

}; 
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Figur 2.4 : När denna metod är färdig skall alla bundna platser att ha uppdaterats med 

det nya värdet. 

2.4.3 Breeze 

Breeze är ett ramverk för datahantering i JavaScript (10). Breeze ger utvecklaren 

möjligheten att utföra avancerade LINQ-liknande (11) databasanrop redan i 

klienten (12). LINQ är ett frågespråk i Visual Studio. Se Figur 2.5 för en 

demonstration för hur en fråga till servern kan ställas. Likt Microsofts LINQ för 

C# kan metoderna kedjas ihop efter varandra för att bilda dynamiska frågor.  

 

 
Figur 2.5 : Svaret på denna fråga kommer att bestå av 5 anställda vars lön är över 20000 

och som föddes efter den 1 juli 1991. 

Utöver frågor i form av anropskedjor tillämpar Breeze Knockout. Resultatet från 

en fråga kommer i form av redan skapade observables istället för råa 

JavaScriptobjekt (13). Detta innebär att man, redan i HTML, kan binda element 

mot objekt som man väntas hämta från databasen. 

 

Breeze har utöver detta inställningar för serversidan. Det är dessa inställningar 

som möjliggör att de frågor som kommer med anropen till servern utförs 

ordentligt (14). 

2.4.4 Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap är en samling CSS och JavaScript för att skapa webbsidor med 

följsam webbdesign (15). Bootstrap används genom att man i HTML använder 

sig av dess redan färdigkodade komponenter i form av HTML/CSS-klasser, utan 

att behöva blanda in egen CSS- eller JavaScriptkod. Sidan anpassar sig sedan 

efter hur stort användarens fönster är och ger således en dynamisk sida som 

fungerar på olika enheter, som datorer, surfplattor och mobiltelefoner.  

2.4.5 ASP.NET MVC 

ASP.NET MVC är ett ramverk för att skapa webbapplikationer enligt mönstret 

MVC. För att göra detta inkluderar ramverket tre komponenter: 

1. Modell. Hanterar domän/affärslogik och sparar och hämtar data.  

2. Vy. Det grafiska gränssnittet.  

3. Controller. Hanterar användarens handlingar och svarar med att uppda-

tera vyn (16). En anmärkningsvärd egenskap är att URL:er inte mappar 

mot filer utan istället mot controllers och deras metoder (17). 

 

vymodell.exempel("Detta är mitt nya värde"); 

var query = EntityQuery.from("Anställd") 
.where("Lön", ">", 20000) 

.where("Födelsedatum", ">", new Date(1991, 7, 1)) 

.take(5); 
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3 Metod 
Detta avsnitt beskriver med vilka teknologier samt ramverk och med vilka 

mönster och utvecklingsmetoder systemet är utvecklat. Där det är lämpligt 

beskrivs även hur vi valt att använda oss av dessa.  

 

Hela utvecklingsmiljön är baserad på produkter från Microsoft. Microsoft är 

också utvecklaren av de flesta andra verktyg som används i det här projektet, 

såsom Outlook och Lync för kommunikation och Visio för modellering. 

Detsamma gäller plattformen .NET som ligger i programmets grund. Detta beror 

på att utvecklarna på Infozone i huvudsak är .NET-utvecklare, vilket även 

påverkar valen av verktyg. 

3.1 Utvecklingsmetoder 

Utvecklingen av systemet sker med Scrum. I detta projekt är längden på 

sprintarna satt till 2 veckor. Under sprintplaneringen styckas de valda posterna i 

delkrav som tidsestimeras med hjälp av planeringspoker, som är ett sätt att 

tidsestimera med hjälp av spelkort (18). 

 

Utvecklingslaget består av oss studenter samt handledarna varav en av dem också 

är Scrummästare. Arbetet med produktbackloggen är delegerat till 

utvecklingslaget.  

 

Vi följer Scrum med vissa avvikelser. Produktägaren representeras av två 

personer istället för en. Två anställda från infrastrukturavdelningen i det här 

fallet. Vidare är behovet av daglig Scrum lågt och sker därför inte i vanlig 

ordning. Det är snarare ersatt med ett kontinuerligt samtal som möjliggörs av att 

hela utvecklingslaget sitter vid samma bord då de arbetar med projektet. Slutligen 

utförs inga sprintretrospektiv, dessa är helt enkelt bortvalda av Scrummästaren. 

Sammanfattningsvis använder vi oss av en egenutvecklad variant av Scrum, 

anpassad för detta projekts behov.  

 

Utöver Scrum används testdriven utveckling där det är möjligt. Som följd av den 

testdrivna utvecklingen använder vi även parprogrammering flitigt. 

3.2 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingen sker uteslutande i Microsoftprodukter. Visual Studio 2012 används 

för all kodskrivning. Visual Studio har stöd för de flesta, för det här projektet, 

relevanta filformaten, med textformatering och så kallad Intellisense, ett verktyg 

som erbjuder realtidskontroll av kod och möjlighet att få upp relevanta klasser, 

metoder och fält allt eftersom man skriver (19). Visual Studio gör det även enkelt 

att installera och använda ramverk, paket och bibliotek genom dess nuget-

hanterare som hämtar och uppdaterar sagda ramverk, paket och bibliotek (20). 
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Visual Studio och Team Foundation Service (TFS) kopplas enkelt ihop för 

inbyggd versionshantering och repository, en lagringsplats för kod och andra filer 

(21). Observera att mönstret Repository är en annan sak. TFS fungerar även som 

produktbacklogg. Krav förs in som poster i en backlogg och delas där upp i 

delkrav som manuellt tidsestimeras och tilldelas utvecklare. Dock kan enbart en 

person tilldelas ett delkrav vilket leder till otydligheter i de fall det är önskvärt att 

sätta flera personer på samma uppgift, till exempel vid parprogrammering. Det 

går också att skapa sprintar av en given längd som alla har sina egna 

sprintbackloggar. TFS erbjuder alltså ett direkt stöd för utveckling med Scrum 

genom att hålla med sprintplaneringsverktyg och artefakterna produktbacklogg 

och sprintbacklogg.  

 

Visual Studio ger stöd för enhetstester, dels genom ett inbyggt testgränssnitt och 

dels genom tredjepartsmjukvara. Detta gäller dock inte för JavaScript. Det 

inbyggda gränssnittet används flitigt under den testdrivna utvecklingen.  

 

Som databashanterare körs Microsoft SQL Server. SQL Server lämpas bäst då 

utveckling bedrivs i Microsoft .NET-miljö och speciellt Entity Framework. 

 

För att stilsätta vyer används LESS, ett språk som utökar funktionaliteten hos CSS 

med bland annat variabler och funktioner (22). LESS kompileras till CSS vilket 

är vad som skickas till klienten. 

3.3 Versionshantering och repository 

TFS används för både versionshantering och repository. TFS (ej att förväxla med 

Team Foundation Server) är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft. Man 

loggar in i Visual Studio med ett Microsoft live-konto som är kopplat till 

projektet, varvid man får tillgång till projektfilerna.  

 

Varje gång vi checkar in kod i TFS skapar den som checkar in en förfrågan om 

att få den nyskrivna koden granskad och skickar denna förfrågan till handledarna. 

Handledarna går igenom koden och lämnar kritik som sedan bemöts av den 

person som skickat förfrågan. Allt utförs med TFS. Det här görs för att säkerställa 

att vi följer de utsatta målen angående kodkvalitet.  

3.4 Dokumentation 

Dokumentationen sker även den i Microsoftprodukter, nämligen Visio 2013 och 

Word 2013 som ingår i Office-paketet.  

 

Även TFS bidrar till dokumentationen. Däri finns alla krav och delkrav listade 

och hur de fördelas över sprintar. Det går också att se hur mycket arbete som 

utförs varje sprint och hur det relaterar till den för sprinten planerade tiden, så 

kallad burn down.  

 

Alla modeller som tas fram när design utförs skapas med Unified Modeling 

Language (UML), ett standardiserat språk för modellering, antingen direkt i 

verktyget Visio eller på papper eller whiteboard för att senare återskapas i Visio 

så att det kan tillföras dokumentationen.  
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Vi anser att självdokumenterande kod, källkod skriven på ett tydligt sätt med till 

exempel beskrivande variabelnamn, hör till god branschpraxis, något som vi ef-

tersträvar. Det är ett bra komplement till dokumentationen eftersom alla har be-

fogenhet att ändra kod i vilken del av projektet som helst. Om koden beskriver 

sig själv underlättar det att sätta sig in i någon annans, men även sitt eget, arbete. 

3.5 Ramverk och bibliotek 

För att utveckla systemet använder vi oss av flertalet ramverk och bibliotek. 

Grunden i webbportalen är en serverapplikation skriven i C# för Microsoft .NET 

MVC 4. MVC 4 ger stöd för dynamiska sidor. Utöver MVC 4 används på 

serversidan även Entity Framework.  

 

ASP.NET MVC4 skriven i C# och Entity Framework är praxis för utvecklarna 

på Infozone vilket leder till att projektet använder sig av dessa tekniker.  

3.5.1 Ramverk för klientsidan 

Eftersom applikationen är en SPA har vi valt att använda ett färdigt paket med 

ramverk som är sammansatta speciellt för just utveckling av SPA-applikationer, 

nämligen Hot Towel. I Hot Towel ingår ramverken Durandal, Knockout, Breeze, 

Twitter Bootstrap och RequireJS (23). 

 

● Durandal är ett JavaScriptramverk som möjliggör dynamisk bindning och 

laddning av sidor och JavaScriptkod i en SPA. Det finns även inbyggd 

routing. 

● RequireJS tillför moduläritet i JavaScriptkoden. 

● Knockout möjliggör för att binda dynamiska JavaScriptobjekt direkt i 

HTML. 

● Breeze tillhandahåller kraftfull datahantering för JavaScriptapplikatoner. 

Breeze möjliggör för utvecklaren att utföra avancerade LINQ-linkande 

anrop på klientsidan. 

● Twitter Bootstrap är ett paket med CSS och JavaScript för följsam webb-

design. 

 

Utöver ramverken som inkluderas i Hot Towel används även Flotr2 för visning 

av linjediagram, MomentJS för hantering av tidslokalisering och D3 för visning 

av topologikarta. 

3.5.2 Ramverk för testning 

För att utföra enhetstester av JavaScript i den utvecklingsmiljö vi satt upp krävs 

ett ramverk. Då en stor del av applikationen är skriven i JavaScript är det 

nödvändigt att utföra testning av detta för att kunna bedriva testdriven utveckling.  

 

För detta ändamål använder vi Jasmine (24), ett ramverk för testning av 

JavaScript, skrivet i JavaScript. Testen skrivs också de i JavaScript och 

testresultaten presenteras på en sida av genererad HTML. 
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4 Konstruktion 
I detta avsnitt beskrivs systemets utformning och struktur.  Vissa särskilda 

problem belyses och våra lösningsförslag förklaras. 

4.1 Arkitektur 

Systemet är uppbyggt med en klientdel (front-end) och en serverdel (back-end). 

Kommunikationen mellan dessa delar sker via HTTP. Genom serverdelen 

kommer klientdelen åt data som finns i databasen och även bearbetad data. En så 

kallad trelagerarkitektur, se Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 : En illustration av trelagerarkitekturen. 

Serverdelens och klientdelens samverkan vid uppstarten av klienten 

(sidhämtning) finns illustrerad i Bilaga B: Startsekvens för Durandal. 

4.1.1 Klientdelens arkitektur 

Programmet som skrivs i projektet är en webbapplikation i den benämningen att 

det är ett datorprogram som körs i en webbläsare och utnyttjar dennas teknik för 

att kommunicera med en server över internet. Detta leder till den generella 

fördelningen för klientdelen: vyer görs med HTML, vyernas logik skrivs i 

JavaScript, stilsättning av vyer sker med CSS.  

 

I och med att vi använder Hot Towel som grund för vår klient har dess 

uppbyggnad kraftigt påverkats av detta. De ramverk som ingår i Hot Towel 

använder sig av en modulär struktur (23) för hur klientens logik och dess 

användargränssnitt byggs upp. Hela klienten körs inuti en shell-modul i vilken de 

olika vyerna och tillhörande vymodeller bytes in i och ut ur. Dessa byten sköts 

av Durandal och dess hjälpramverk.  

 

Kockout används för att binda vymodeller till vyn på klientsidan. Breeze skapar 

observables av den hämtade datan som sedan sätts i vymodellen vilket uppdaterar 

vyn. 
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4.1.2 Serverdelens arkitektur 

Serverdelen är uppdelad i två större uppgifter, dels att generera vyerna som 

skickas upp till användarens webbläsare när sidan laddas och dels att förse 

klienten med tillgång till data som finns i en databas. Båda dessa uppgifter sker 

via klasser kallade controllers, ett ASP.NET MVC-koncept för hantering av 

HTTP-anrop. Dessa controllers får vid sitt skapande, genom dependency 

injection, referenser till klasser rörande domän- och applikationslogik och 

databasåtkomst. Genom att lyfta ut domän- och applikationslogik till egna mindre 

interface med implementationer i hjälpklasser vidhåller vi en låg koppling mellan 

klasserna och i och med att logiken separeras från controllern erhålls en högre 

sammanhållning.  

 

Internationalisering och lokaliseringen sköts på serversidan med hjälp av resurs-

filer. Med en hjälpklass nås de lokaliserade versionerna av strängar som finns i 

resursfilerna. Lokaliseringen sker till det språk och kultur som användaren har 

angett i sin webbläsare, så länge detta är svenska eller engelska. 

4.2 Design 

En betydande del av de designbeslut som tas påverkas, eller till och med styrs, av 

de ramverk som utnyttjas. Det gäller dels att utnyttja ramverken på bästa sätt, 

dels att koordinera dem med varandra och foga allt samman. Alla ramverk har 

begränsningar och eftersom det inte är möjligt att påverka dem återstår blott att 

rätta sig efter dem. Ett exempel på detta är Breeze, ramverket som används för 

databasåtkomst. Det har trots att rätt data hämtats upp svårt att tolka denna i vissa 

specialfall. Detta har på ett direkt vis påverkat modellen i form av ändringar i 

relationerna mellan entiteterna.  

 

Designprocessen går alltså till så att utvecklarna gör sitt bästa för att skapa god 

design men tvingas ibland göra anpassningar och i värsta fall kompromisser för 

ramverkens skull. 

4.2.1 Klientdelens design 

All logik skriven för en viss vy finns i dess vymodell, som är skriven i JavaScript, 

och som alltså tillhandahålles av Durandal. När en vymodell laddas in startas dess 

livscykel. I olika faser av denna cykel anropas funktioner i vymodellen av 

ramverket. Genom att placera vår logik i dessa funktioner utförs den vid de 

tillfällen vi önskar. På så vis kopplas till exempel Breeze in i systemet och 

utnyttjas när data ska hämtas eller sparas i databasen. Breeze-anropen görs dock 

inte direkt från vymodellerna, det skulle leda till dålig sammanhållning. Istället 

har vi en för ändamålet särskild klass som i sitt publika gränssnitt exponerar 

metoder för att göra en projektion eller utföra andra operationer på databasen. 

Klassen konfigurerar också Breeze.  

 

Vyerna består av HTML5-sidor skrivna med Razor-syntax. Razor är en vymotor 

som ingår i ASP.NET MVC 4 och som tillåter att till exempel C#-kod blandas 

med HTML-taggar, se Figur 4.2.  
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Figur 4.2 : Utdrag ur nodvyns källkod. @-symbolen talar om vad som är C#-kod. Här 

används detta för att hämta in en HTML-komponent som hamnar i samma element som 

C#-koden är skriven. 

Till klienten skickas vyerna alltså i ren HTML och det är serverns uppgift att 

generera dessa utifrån Razor-syntaxen.  

 

Ramverket Hot Towel kommer med en skalvy som består av tre olika 

komponenter: ett sidhuvud som används för navigering på sidan, en sidfot och en 

huvudsektion. Figur 4.3 visar de olika komponenterna i portalen. I mitten finns 

huvudsektionen som är behållare för de vyer som byts in och ut beroende på vart 

användaren navigerar. Det är detta som gör applikationen till en SPA, användaren 

befinner sig på samma sida trots att det som syns är föränderligt och laddas in 

först vid behov. Det leder också till att koden för de utbytbara vyerna inte behöver 

innehålla kod för sidfot och sidhuvud då dessa komponenter finns i separata filer 

och byts aldrig ut.  

 

 
Figur 4.3 : Högst upp finns navigeringsfältet, markerat med 1. I mitten finns 

huvudsektionen, markerad med 2. Innehållet i den ändras beroende på användarens val. I 

botten, markerat med 3, finns en enkel sidfot.   

Trots att användaren, så att säga, befinner sig på samma sida har varje vy, tack 

vare ramverken, sin egen URL. Det betyder att det är möjligt att surfa direkt till 

en viss vy.  

... 
<div class="loading" data-bind="visible: !nodeData().name"> 
        @Html.Partial("_splash", Model) 
</div> 
... 
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4.2.2 Serverdelens design 

Vyer har också vymodeller i serverdelen av systemet. Dessa används i största 

utsträckning för att hålla lokaliseringar av den text som visas på sidan, tagna från 

resursfilerna beroende på det aktiva språket. När sidan genereras som HTML nås 

vymodellen med hjälp av Razor och den lokaliserade texten sätts in.  

 

Skapandet av en sådan här vymodell görs i vyns controller. En controller svarar 

på ett HTTP-anrop, såsom en GET-förfrågan för att göra en hämtning, genom att 

köra en funktion. Det är i dessa funktioner vi med injicerade hjälpklasser hämtar 

resurser och sätter fält med dessa data i det vymodellobjekt som skapas, se Figur 

4.4. Funktionen returnerar sedan vymodellen och tillhörande vy.  

 

 
Figur 4.4 : Get-metod i en controller. En instans av typen “NavigationViewModel” skapas 

och dess fält sätts genom att hämta resurser med den injicerade instansen av 

språkhjälpklassen som variabeln “_languageHelper” refererar till. 

Modellen byggs upp med Entity Framework Code First. Det innebär att den data 

som skall sparas i databasen skrivs som helt vanliga C#-klasser och det är upp till 

ramverket att tolka dessa som en databasmodell. Det går även att påverka 

tolkningen vilket vi gör med konfigurationsfiler, i regel en per klass i modellen. 

I konfigurationsfilerna anges direktiv såsom om klassens primärnyckel skall 

genereras av databasen eller maxlängd på ett strängfält. Med Entity Framework 

behöver vi inte modellera databasen, det görs istället av ramverket, dock influerat 

av våra konfigurationer.  

 

För att nå data i databasen krävs ingen SQL. Istället skapas en databaskontext, en 

särskild klass som ställer frågor till databasen, genom att ärva från en klass som 

Entity Framework hushåller. I denna klass läggs fält med så kallade databasset, 

ett per klass som vi önskar nå och som finns i databasen. I databaskontexten görs 

även små, generella konfigurationer, såsom att namnen på tabellerna i databasen 

skall vara skrivna i singular. Allt som behövs för att nå en tabell i databasen är 

en referens till databaskontexten som exponerar sina databasset som i sin tur 

representerar tabellerna i databasen. Med hjälp av LINQ görs projektioner i 

samband med att ett databasset utnyttjas, se Figur 4.5.  

 

... 
[HttpGet] 
public ActionResult Get() 
{ 
    NavigationViewModel model = new NavigationViewModel() 
        { 
            LoggedInUser = 
_languageHelper.GetResource("LoggedInUser"), 
            SeeAll = _languageHelper.GetResource("SeeAll") 
        }; 
    return View("~/Views/DynamicViews/navigation.cshtml", model); 
} 
... 



Webbportal för nätverksövervakning  - 

Utveckling av Single Page Application i 

.NET och JavaScript   

Joakim Borgström, Stefan Gerdin   

Konstruktion 

2013-06-13 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

 
Figur 4.5 : Databaskontexten (“Context”) håller databassettet (“Notifications”) för 

notifikationer. Genom detta hämtas alla notifikationer, sorterade efter fältet “Time”. 

Varje notifikation är kopplad till en nod, respektive nod inkluderas i hämtningen med 

LINQ-kommandot ”Incude”. 

Således sker all databasåtkomst via en klass, databaskontexten. Eftersom vi låter 

Breeze bestämma när databasen skall användas är användandet av kontexten be-

gränsat till Breezes controller. Att databaskontexten används direkt i denna con-

troller och inte via en abstraktion beror på att Breeze kräver detta för att kunna 

göra sina projektioner. Det här leder till att mönstret Repository bryts och är en 

kompromiss från utvecklarnas sida. 

4.3 Problem 

Under utvecklingen löser vi problem som kommer sig av de krav som ställts av 

produktägarna, se Bilaga A: Kravspecifikation som listar samtliga krav. Vissa 

problem kräver särskilt avancerade lösningar värda att beskriva i detalj.  

4.3.1 Visning av grafer 

Ett krav som ställs är att användaren skall kunna se grafer över olika mätdata som 

en server genererar över tid. Det rör sig om sådant som processorbelastning, 

minnesanvändning eller användning av lagringsutrymme. För att göra systemet 

utbyggbart vill vi inte binda mätvärdets sort till dess typ, utan mätvärdets typ 

lagras i form av en sträng. Därmed kan man, utan att behöva ändra i modellen, 

lägga till nya typer av mätvärden och fortfarande lika lätt visa dessa i en graf. Se 

Figur 4.6 för mätvärdets modell.  

 

 
Figur 4.6 : modellen av ett mätvärde samt dess relation till en nod. “Name” är värdetypen, 

exempelvis “CpuLoad”, “Time” är tidpunkten för mätningen och “Value” är mätvärdet. 

En “Measurement “ har även en referens till den tillhörande noden.  

På klienten använder sig grafmodulen av ramverket Flotr2 för att rita ut grafen. 

Grafmodulen hämtar sina inställningar från dess element i HTML, vari det finns 

data-attribut som beskriver hur grafen skall ritas ut. Se Figur 4.7 för exempel på 

hur ett grafelement kan se ut. Eftersom grafens inställningar skrivs i HTML 

slipper vymodellen sätta detta per graf i JavaScript och kan därmed förbli mer 

generell. Vymodellen anropar grafmodulens startGraph(container)-metod varvid 

en ny instans av en graf startar. Om en grafinstans finns sedan tidigare, vilken 

använder det medskickade elementet så tages denna graf bort. 

... 
var notifications = _contextProvider.Context.Notifications 

.OrderBy(n => n.Time) 

.Include(n => n.Node); 
... 
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Figur 4.7 : På detta sätt byggs grafen i vyn. 

För att rita ut grafen behöver modulen den tillhörande datan som finns på servern. 

Det första grafmodulen gör, efter att ha läst in alla inställningar, är att genom 

datakontexten och Breeze hämta data. Efter att detta är gjort kan grafmodulen 

börja rita ut grafen.  

  

När grafen är färdigritad kvarstår ett problem. Om grafen har ett spann på 3 dagar 

och mätvärdestypen har ett mätintervall på runt 1 mätning/sekund kommer 

Breezecontrollern att hämta upp 259200 mätvärden (60 sekunder * 60 minuter * 

24 timmar * 3 dygn). Detta tar tid. Därtill behöver inte användaren en upplösning 

på 1 mätning/sekund när denne tittar på ett spann om 3 dagar, grafens upplösning 

blir också högre än användarens horisontella skärmupplösning (om vi antar att 

användaren har en skärm som har upplösningen 1920*1080 pixlar).  

 

Vår lösning är att aggregera datan innan den kommer upp till klienten. 

Aggregeringen sker redan på databasen genom att använda frågespråket LINQ. 

Aggregeringen medför att det går snabbare att visa grafen och dessutom slipper 

användaren spikar i den. Grafen får genomsnittliga mätvärden över ett visst 

tidsintervall, exempelvis ett genomsnitt per minut. Om användaren tittar på en 

graf med 1 timmes intervall kommer denne då att få 60 aggregerade mätvärden. 

Eftersom vi nu aggregerar datan innan dess att Breeze kommer i kontakt med den 

är vi tvungna att kringgå Breezes frågekedjor och istället skicka med parametrar 

som vår Breezecontroller och aggregatorklass använder för att få fram önskat 

resultat, vilket den returnerar som vanligt, se Figur 4.8. 

 

<div class="graph" 
data-zimp-graph-node="00000000-0000-0000-0000-
000000000000" 
data-zimp-graph-title="CPU Load" 
data-zimp-graph-value="CpuLoad" 
data-zimp-graph-realtime="false" 
data-zimp-graph-showto="2013-05-14 12:00:00" 
data-zimp-graph-maxy="100" 
data-zimp-graph-zoom="2"> 

</div> 
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Figur 4.8 : Sekvensdiagram över aggregeringen. MVC anropar sin controller då klienten 

gör sitt HTTP-anrop. Vanligtvis är metoderna på controllern parameterlösa, men i detta 

fall behövs frågedatan för att kunna aggregera mätvärdena. Dessa parametrar skickas 

med förfrågan i URL:en. 

Denna aggregator fungerar vid projektets avslutande med 3 nivåer: 1 sekund 

(ingen aggregering), 1 minut och 1 timme. Se Bilaga D: Aggregeringskod för att 

se koden som utför aggregeringen i aggregatorklassen. Se även Bilaga C: 

Aggregerad graf för att se hur grafen ser ut när den är aggregerad. 
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5 Resultat 
Krav implementeras i den ordning de är prioriterade. Att uppfylla samtliga krav 

som tagits fram hittills ligger utanför tidsramarna för det här projektet. Scrum 

medför dock att det som färdigställts uppfyller de krav som implementerats på 

ett fullgott sätt. De krav som implementeras under projektet sammanställs i 

Tabell 1.  

 

Backloggpost Beskrivning 

Servervyn skall visa generell serverdata Som tekniker vill jag kunna få generell 

information om en server. IP-adress, 

serverns namn, operativsystem, MAC-

adress, upptid, nertid. 

Språken i portalen första utgåva skall vara 

engelska och svenska 

För att begränsa omfattningen ska portalen 

vara tillgänglig på engelska och svenska i 

första utgåvan. 

Servervyn ska visa information per nod Som tekniker vill jag kunna läsa om 

specifika noder.  

Sätt upp presentations- och dataplattform Som utvecklare behöver jag en 

grundläggande plattform.  

Varningar ska vara länkade till felande noder Som användare vill jag snabbt kunna gå 

till felande noder för att analysera dessa.  

Portalen skall visa aktuell tid Som användare vill jag enkelt se den 

aktuella tiden i portalen.  

Instrumentpanelens konfigurationer skall gå att 

spara 

Som användare vill jag kunna spara min 

instrumentpanels konfiguration så att 

inställningarna laddas nästa gång jag 

loggar in.  

Instrumentpanelen skall vara startsida Som användare vill jag att 

instrumentpanelen skall vara startsida 

Portalen skall ha Infozones färgschema och 

logotyper 

Som produktägare vill jag att produkten är 

stilsatt med våra färger och vår stil.  

Servervyn ska använda sig av tabbar för 

navigation 

Som tekniker vill jag kunna navigera på ett 

snyggt sätt.  

Instrumentpanelen skall gå att ställa in Som användare vill jag kunna ställa in min 

instrumentpanel så att den visar grafer och 

realtidsinformation som är viktig för mig. 

Elementens placering skall också gå att 

ställa in.  

Dynamiska vyelement Element som grafer skall gå att ladda 

dynamiskt i portalen. 
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Portalen språk skall gå att anpassa efter 

användarens språk 

Som icke engelsktalande användare vill 

jag se text på mitt språk.  

Portalen skall anpassa sig efter skärmstorlek Som användare vill jag att portalen skall 

anpassa sig till min skärms upplösning.  

Portalen skall visa vem som är inloggad Som användare vill jag se vem som är 

inloggad.  

Instrumentpanelen skall visa sina elements i ett 

rutnät 

Som användare vill jag få en snabb 

överblick av element.  

Det ska vara möjligt att ta sig direkt från 

topologin till servervyn 

Som användare vill jag kunna gå direkt till 

en specifik nod, från topologin, för att göra 

användandet snabbare.  

Topologin skall grafiskt visa noders hälsa Som användare vill jag kunna se hur 

nätverket mår.  

Portalen skall visa aktuellt datum Som användare vill jag kunna se aktuellt 

datum i portalen.  

Servervyn skall ha en grafisk representation av 

data 

Som tekniker vill jag se grafer. Detta låter 

mig se noders hälsa genom tiden.  

Servervyen skall kunna visa historisk data Som tekniker vill jag kunna se insamlad 

data om en nod för en specifik tidsperiod.  

Topologin skall visuellt skilja på olika slags 

noder 

Som användare vill jag se vilken sorts 

hårdvara en nod representerar för att ge 

mig bättre överblick.  

Topologin skall visa nätverksfel Som användare vill jag kunna se hur 

nätverket är strukturerat och hitta 

eventuella fel.  

Översiktsvyn skall ha en topologi Som användare vill jag kunna se hela 

nätverket för att få en överblick.  

Implementera grundläggande stil Implementera grundläggande stil för 

portalen. Portalen skall stödja mobila 

enheter.  

Tabell 1 : Tabell över de implementerade kraven och dess beskrivningar.  

Det system som tas fram under projektet är ett delsystem i det totala 

övervakningssystemet. Inga andra delar av det systemet är realiserade. Projektets 

leverabel är en webbportal som uppfyller vissa av de ställda kraven valda utifrån 

deras betydelse för beställaren. Denna portal kan Infozone senare integrera i det 

totala systemet samt iterera vidare på. I Figur 5.1 visas hur en av vyerna i portalen 

ser ut vid projektets slut. Man ser även i denna figur portalens namn: Zimplifies 

IT Monitoring. 
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Figur 5.1 : Applikationens utförande vid projektets avslutande. På denna skärmbild kan 

man se en graf visandes minnesbelastning på en server. Sidan är, som kraven specificerar, 

utformad för att likna Infozone AB:s webbsida (http://www.infozone.se/). 

Den resulterande webbportalen är en SPA (genom att utnyttja Durandal) med 

följsam webbdesign, se Figur 5.2, (åstadkommes av Twitter Bootstrap) och dess 

underliggande teknik är framtaget i ASP.NET MVC 4 i enlighet med de interna 

direktiven från utvecklingslaget.  

 

 

Figur 5.2 : I denna figur visas sidans följsamhet då vyporten förminskas. Då fönstrets 

storlek blir mindre kommer menyn i den övre kanten att försvinna och ersättas av en 

knapp som vid tryck visar en drop-downmeny anpassad för mobila enheter. 

Kraven att följa mönstren Unit of Work och Repository uppfylls inte utan har 

åsidosatts till förmån för ramverket Breeze. Genom att programmet tas fram med 

ASP.NET MVC följs mönstret MVC med modifikationen att vymodeller också 

används.  
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Den hänsyn som tas till SOLID-principerna är inte tillräcklig för att anses som 

tillfredsställande utifrån de utsatta riktlinjerna. “S”-principen, att klasser enbart 

har ett ansvar, har vi förvisso vana att hålla oss till men angående övriga principer 

förlitar vi oss till allt för hög grad på att avvikelser fångas upp i 

kodgranskningarna. Vi faller tillbaka på gamla vanor (att inte ha principerna i 

åtanke) vid själva kodskrivningen och tillämpningen av SOLID-principerna blir 

alltså lidande. 

 

Under projektets gång studerar och använder vi de ramverk som handläggarna 

sätter upp som mål. Durandal, Knockout och Breeze får centrala delar av 

webbportalen och mycket arbete läggs ned på att förstå dem. 
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6 Diskussion 
Detta avsnitt handlar om de slutsatser vi drar och kommentarer vi har angående 

vår metod, resultatet, projektets plats i en hållbar utveckling samt de sociala och 

etiska aspekterna för projektet.  

6.1 Metod 

Som tidigare nämnts använder vi oss under projektet av flertalet ramverk för att 

sköta olika delar av funktionalitet på applikationen. Medan de flesta ramverk till 

slut medför fler för- än nackdelar sticker Breeze ut med att vara mer börda än 

hjälpmedel. Breeze gav oss stora problem under utvecklingen och vi var tvungna 

att vid flera tillfällen ändra i modellen för att Breeze skulle fungera korrekt. 

Många timmars arbete har gått åt till detta med en relativt liten vinst. Samma 

arbete som Breeze just nu utför skulle kunna skötas genom JSON och att istället 

överlåta databasfrågorna till serversidan. På så vis hade vi även kunnat få med 

kraven om Unit of Work, Repository samt Command, vilka vi nu var tvungna att 

skrota i förmån för Breeze och dess lösning.  

 

Ramverk som har fungerat bra och gjort vad de lovat inkluderar Knockout och 

Durandal.  

 

Knockout har givit oss en dynamik i vyerna som hade varit arbetsamt att ersätta 

med egen logik för vyuppdatering. När Knockout väl finns i projektet är det helt 

valbart om man vill utnyttja det eller ej. Ramverket begränsar heller inte övrig 

kod och vi stötte aldrig på några buggar. Lätt är det också att utöka 

funktionaliteten genom att skapa egna bindningar (25). Vi anser att Knockout 

lämpar sig för både små och stora projekt och bara genom att lära sig grunderna 

finns goda möjligheter att berika och förenkla webbutvecklingen.  

 

Durandal har även det briljerat och dess modulära uppbyggnad har passat bra 

med tanke på kravet angående SOLID-principerna. Durandal är dock komplicerat 

och kräver en hel del konfigurering, i synnerhet när det, som i vårat fall, blandas 

med ramverk som ASP.NET MVC 4.  

 

Parprogrammering skulle kunna ha använts i en lägre grad. Under vissa delar av 

projektet var vi tvungna att använda parprogrammering då det var viktiga delar 

som vi båda behövde förstå till fullo, men vid andra tillfällen blev det en 

belastning som ledde till att vi övergav parprogrammering efter några veckors 

tid. 

 

Angående testdriven utveckling visar det sig att det inte alltid är lätt att testa kod 

vars uppbyggnad vi ej känner till på förhand. I och med att många av ramverken 

som används är för oss helt nya har det varit svårt att skriva tester för den kod 

som använder dessa ramverk. Beteendet på koden påverkas av de ramverk som 

används och detta beteende är delvis det som testas. I och med denna svårighet 

att blanda TDD med nya ramverk har vi struntat i att använda oss utav TDD i 

vissa fall. 
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6.2 Resultat 

Antalet uppnådda krav har begränsats på grund av att utvecklingslaget har använt 

metoderna TDD och parprogrammering, vars utformning ej gynnar farten av 

utvecklingen utan är framtagna för att höja kvaliteten på koden. Vår oerfarenhet 

inom TDD, Scrum, utveckling i Microsoftmiljö samt de olika 

JavaScriptramverken har även det bidragit till en långsammare utvecklingstakt, 

då vi har varit tvungna att lära oss systemen i samma veva som vi skall 

implementera dem i projektet. Detta kan även ha lett till att vi inte utnyttjat 

teknologiernas fulla potential utan endast skrapat på ytan av vad som är möjligt. 

Värt att poängtera är att även om vi hade haft erfarenheten och jobbat med mindre 

tidskrävande metoder hade inte alla krav hunnit uppfyllas. Scrumprojekt skall ej 

i förväg tidsplaneras utan planeringen sker per sprint.  

 

Att portalen är en SPA, använder en följsam design och utnyttjar HTML5 gör att 

sidan använder de teknologierna som just nu är på tapeten inom 

webbutvecklingskretsar. Att experimentera med de senaste teknikerna i en 

autentisk företagsmiljö är ett privilegium tycker vi.  

 

Allt som allt har vi inte gått den enklaste och snabbaste vägen mot slutmålet utan 

istället en mer utmanande och berikande rutt. Det är handledarna som lett oss in 

på den vägen och det uppskattar vi.  

6.3 Hållbar utveckling 

Att inte skapa produkter utifrån ett “slit och släng”-tänkande tror vi innebär att 

jobba med hållbar utveckling på ett direkt sätt. Varför skulle någon vilja betala 

för att byta ut en produkt som slutat göra vad den ska på grund av dålig 

konstruktion? Varför skulle någon vilja lägga resurser på att lösa samma problem 

flera gånger? Den senare frågan skulle kunna besvaras med “för att sälja samma 

sak om och om igen”. Men tänk om dessa resurser istället kunde användas för att 

skapa något nytt. Sammanfattningsvis tror vi att slöseri med resurser är motsatsen 

till hållbar utveckling.  

 

I det här projektet står inte hållbar utveckling på agendan. Däremot gör kvalitet 

det. Kvalitet som bland annat ska uppnås genom att sträva efter att göra systemet 

långlivat.  

 

Att skapa ett långlivat system är i projektet inte bara en ospecificerad ambition, 

utan artikuleras i form av målet att följa SOLID-principerna. Principen som 

representeras av “O” förespråkar att entiteter skall vara öppna för utökning men 

stängda för modifikation. Detta är någonting som direkt bidrar till ett robustare 

system som lättare kan utökas utan att påverka det befintliga på ett negativt sätt.  

 

Trots att SOLID-principernas tillämpningsgrad inte är vad den bör är principerna 

inte helt förkastade. Heller är inte strävan att skapa en långlivad produkt mindre, 

det går bara inte att underlätta verifiering av detta genom att säga att SOLID-

principerna efterföljts till punkt och pricka.  
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En viktig egenskap för en högkvalitativ produkt är att den kan leva så länge som 

möjligt innan den måste bytas ut. Att ersätta en produkt innebär givetvis utgifter 

i form av tid och pengar eller “slöseri med resurser” i andra ord. Det finns alltså 

ett samband mellan kvalitet och ett restriktivt användande av resurser. Det kan 

vara värt att ha i åtanke för den som hamnar i en situation där pris vägs mot 

kvalitet. 

6.4 Sociala och etiska aspekter 

Det är möjligt att skapa funktionella program på ett dåligt sätt. Ineffektiv process, 

dåligt prestandautnyttjande, icke estetiskt, det tar lång tid att lära sig det nya 

systemet, är alla tecken på ett dåligt program. Infozone är måna om att de system 

vars utveckling företaget deltar i inte bara är funktionella utan även bra, på alla 

sätt. Självfallet är ett företags mål att tjäna pengar, på kort eller lång sikt, men det 

går att kombinera detta med kundens intresse. Att ha nöjda kunder som 

affärsmodell är inte nobelt, däremot ansvarsfullt. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 
● Site should have a session timer 

● Topology should be able to show information and comments regarding 

nodes 

● Topology should be pinable to the dashboard 

● Topology should update in real time 

● Topology should allow switching between the two display modes 

● Topology should have a display mode by categories 

● Overview view list should allow switching to server view 

● Overview view list should be sortable by category 

● Overview view should have a list of all nodes 

● Dashboard should use dynamic view functions from User Configuration 

● User should be able to have more than one dashboard configuration con-

nected to the account 

● Dashboard should have a default configuration based on role 

● Dashboard should have a default configuration 

● Warnings should be shown from any page 

● Server view should display storage data 

● Server view should display CPU data 

● Server view should display memory data 

● Server view should display power data 

● Site should have different roles with different level of access 

● Site should allow the user to log in/out 

● Site should be have customizable color scheme and logos 

● Implement basic look and feel 

● Overview view should have a topology 

● Topology should show errors 

● Topology should visually differentiate between various kinds of nodes 

● Server view should be able to display historical data 

● Server view should have graphical representation of data 

● Site should show current date 

● Topology should graphically show node health 

● Topology should allow switching to server view 

● Dashboard should have a grid layout for different reports 

● Site should show the currently logged in user 

● Server view should display general server data 

● Site first release languages should be English and Swedish 

● Server view should display information on a per node basis 

● Setup presentation and data access platform 

● Warnings should be linked to erroneous network nodes 

● Site should show current time 
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● Dashboard configurations should be saved 

● Dashboard should be start page 

● Site should match Infozone’s color scheme and logos 
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Bilaga B: Startsekvens för Durandal 
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Bilaga C: Aggregerad graf 
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Bilaga D: Aggregeringskod 
private static IQueryable<Measurement> 
GroupByMinute(IQueryable<Measurement> measurements) 
{ 
    return measurements 
        .GroupBy(m => new { m.Name, m.NodeId, 
                                      m.Time.Year, m.Time.Month, m.Time.Day,       

                                            m.Time.Hour, m.Time.Minute }          
        , measurement => measurement.Value 
        , (key, mList) => new 
        {    
            key.Name,  
            key.NodeId,  
            key.Year,  
            key.Month,  
            key.Day,  
            key.Hour,  
            key.Minute,  
            Second = 0,  
            Value = mList.Average(measurement =>                 
                                     measurement)        
        }) 
        .ToList() 
        .Select(a => new Measurement 
        { 
            Name = a.Name, 
            NodeId = a.NodeId, 
            Time = new DateTime(a.Year, a.Month, a.Day,   
                           a.Hour, a.Minute, a.Second), 
            Value = a.Value 
        }).AsQueryable(); 
} 
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Bilaga E: Skärmdumpar 
Startsidan/instrumentpanelen:

Servervyn:
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Grafvyn:

Översiktsvyn 
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Varningsvyn:
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Bilaga F: UML 
Applikationslogik: 
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Controllers:
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Domänmodellen: 
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Servervymodeller:
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Bilaga G: Översikt över det framtida 
systemet 
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