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Abstract 

Due to a growing interest in communication in today’s society the demand for equipment that 

is used in communication networks increases while the competition between companies that 

produce this equipment grows. To meet the increasing demand and at the same time having a 

competitive product development many companies use some effective product design, such as 

the modular product design. When a modular product design is used it’s good to compare 

different module configurations for a certain product and to simplify these comparisons some 

tool can be used. This work examines the design and development of a tool that visualize 

information about different modular plans in a web interface.  

 

The focus of the work is on the storage and processing of data to be presented and also the 

software architecture, namely the back-end of the tool. The front-end consists of a web 

interface that is developed and described in another thesis. Different techniques to store data 

are examined and data models are developed. A multitier architecture, more precisely three 

tiers, is used in the tool where the three tiers are one tier for the data storage, one tier for the 

processing of data and one for the web interface. A relational database is used as data storage 

and to process data the programing language Java is used. To communicate between the web 

interface and the tier that process data a RESTful API is used. 
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Modularity tool, modular product design, relational database, visualization tool. 
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Sammanfattning 

På grund av ett växande intresse för kommunikation i dagens samhälle ökar både efterfrågan 

på den utrustning som används i kommunikationsnätverk samtidigt som konkurrensen mellan 

de företag som producerar denna utrustning stiger. För att möta denna efterfrågan och 

samtidigt ha en konkurrenskraftig produktutveckling är det många företag som använder sig 

av någon effektiv produktdesign, såsom den modulära produktdesignen. Då en modulär 

produktdesign används kan det vara bra att jämföra olika modulkonfigurationer för en viss 

produkt och för att förenkla dessa jämförelser kan något verktyg användas. Detta arbete 

undersöker designen och utvecklingen av ett verktyg som visualiserar information om olika 

modulära planer i ett webbgränssnitt.  

 

Fokus för arbetet ligger på datalagring, behandling av data som skall presenteras samt 

verktygets programarkitektur, alltså verktygets back-end. Ett webbgränssnitt utgör verktygets 

front-end och detta utvecklas samt presenteras i ett annat examensarbete. Olika 

databastekniker undersöks och datamodeller för att lagra information utvecklas. En 

flernivåarkitektur, mer precist tre nivåer, används vid implementeringen av verktyget där de 

tre nivåer består av en nivå för datalagring, en för behandling av data samt en för 

webbgränssnittet. Till datalagringen används en relationsdatabas och för att behandla data 

används programmeringsspråket Java. För kommunikation mellan webbgränssnittet och den 

nivå som behandlar data används ett RESTful API.  

 

Nyckelord 

Modularitetsverktyg, modulärt produktdesign, relationsdatabas, visualiseringsverktyg.  
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1 Inledning 

I dagens samhälle ökar intresset för kommunikation hela tiden samtidigt som sätten 

människor kommunicerar på förändras. Ericsson är ett företag som producerar en stor del av 

den utrustning som finns i dagens kommunikationsnätverk och information om företaget finns 

i texten This is Ericsson [1]. I texten står det att företaget även har en vision att allt som kan 

dra nytta av att ha en nätverksanslutning bör ha detta samt att människor ska kunna 

kommunicera när och var de vill till en förmånlig kostnad. Men all denna utveckling gör att 

Ericsson hela tiden måste utveckla nya produkter och erbjuda större produktvariation för att 

möta nätverksoperatörernas efterfrågan på högre kapacitet, lägre kostnader och nya tjänster.  

1.1 Bakgrund 

För att möta den efterfråga som finns från kunderna och samtidigt ha en konkurrenskraftig 

produktutveckling gentemot konkurrenter är det viktigt att företaget har en så effektiv 

produktutveckling som möjligt. Enligt Sanchez och Collins [2] samt Karl Ulrich [3] kan en 

produktutveckling effektiviseras genom att använda sig av en effektiv produktdesign, den 

modulära produktdesignen. Ulrich [3], och framförallt hans text Fundamentals of Product 

Modularity, är någon som ofta refereras till i texter som handlar om modularitet inom 

produktdesign. Men även flera andra författare, såsom Sanchez och Collins [2] samt Fixson 

[4], har undersökt hur modularitet kan hjälpa företag att bli mer produktiva. Både Ulrich [3] 

och Fixson [4] menar att termen modularitet har en komplex betydelse och definieras på olika 

sätt beroende på vilket sammanhang termen används i. Ulrich [3] skriver även att den 

definition som ofta används inom produkttillverkning främst handlar om användandet av 

utbytbara komponenter som tillsammans sätts ihop till olika produktvarianter, och det är även 

den betydelsen som kommer användas i denna rapport.  

 

För att det skall vara fördelaktigt att använda en modulär produktdesign bör de potentiella 

fördelar som existerar väga mer än den arbetsmöda som krävs för att använda designmetoden 

och därför diskuteras ofta de fördelar som kan alstras. En av dessa fördelar är den påverkan 

som designen har på den slutgiltiga produktens kvalité och prestanda. Ulrich [3] menar att om 

en komponent används i många olika produkter kommer denna komponent produceras i högre 

volymer än om varje produkt hade en specifik komponent. Han menar att detta i sin tur kan 

leda till att priset per komponent blir lägre samtidigt som komponentens kvalité och prestanda 
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kan utvecklas, något som enligt honom ofta sker när standardiserade komponenter produceras 

i stora mängder. Både Sanchez och Collins [2] samt Ulrich [3] anser att en annan viktig fördel 

är att produktvariationen ökar eftersom det är enkelt att skapa nya produktvarianter genom att 

byta ut några komponenter. Vid användning av en modulär produktdesign kan, enligt både 

Ulrich [3] och Fixson [4], tidsåtgången för att designa nya produkter minska eftersom vissa 

komponenter redan är utvecklade samt att mycket arbete kan utföras parallellt. Detta kan vara 

en viktig fördel för många företag. 

1.2 Problem 

Problemet med användandet av en modulär produktdesign och arbete med modularitet är att 

det inte alltid är enkelt, speciellt inte om ett företag tidigare använt någon annan arbetsmetod 

och sedan skall byta till att arbeta mer modulärt. Detta kan då leda till extra arbete för vissa 

chefer samt förändringar i organisationen, något som både Sanchez och Collins [2] men även 

Jose och Tollenaere [5] tar upp. Bruun et al. [6] menar att ett verktyg, som hjälper till med att 

underlätta arbetet och övertyga tvivlande företag eller individer om att arbete med modularitet 

förbättrar både produktutvecklingen och produkterna, kan vara användbart. Ett sådant verktyg 

skulle kunna använda visualiseringar i form av grafer för att förmedla information och hjälpa 

utvecklare att ta viktiga designbeslut genom att jämföra parametrar som tidsåtgång och 

kostnad för olika designval.  

 

Avdelningen för radioenhetsdesign på Ericsson AB i Kista, där detta examensarbete utförs, 

har sökt efter verktyg som underlättar deras arbete med en modulär produktdesign, men de har 

inte hittat vad de söker. Exakt vilken funktionalitet eller hur verktyget skall se ut och 

användas är företaget osäkra på och därmed utförs detta arbete till viss mån parallellt med ett 

annat examensarbete, vilket har som mål att undersöka hur den information som företaget vill 

se kan presenteras i verktyget. Detta parallella examensarbete utförs av Elias Josefsson [7] 

och de krav som ställs på verktyget, samt beslut om vilken funktionalitet som skall finnas, 

utvecklas alltså främst i hans arbete. Men eftersom dessa arbeten utförs parallellt är varken de 

krav som ställs på verktyget eller vilka funktionaliteter verktyget skall ha helt definierade. De 

viktigaste kraven som ändå är fastställda är: 

 

 Informationen som visas skall presenteras i form av grafer och tabeller i ett interaktivt 

webbgränssnitt. Detta webbgränssnitt utvecklas i det parallella examensarbetet.  
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 Webbgränssnittet använder ramverket AngularJS
1
 och ett RESTful API för att skicka 

och ta emot data.  

 Webbgränssnittet innehåller en mängd olika vyer, för till exempel en modulär plan 

eller produkt. Graferna och tabellerna i dessa vyer presenterar till viss del samma typ 

av information, men det existerar även vissa skillnader. 

 Möjlighet att lägga till ny eller ändra sparad information ska finnas i webbgränssnittet. 

Detta gör även att någon typ av autentisering bör finnas för att avgöra vem som får 

utföra dessa ändringar.  

 

Denna rapport undersöker hur information lagras samt behandlas för att sedan presenteras i 

webbgränssnittet, och frågeställningen blir då: 

 Hur designas och implementeras de delar av ett verktyg som lagrar samt behandlar 

information för att uppfylla de ovan angivna kraven? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka och redogöra för hur de delar som lagrar samt 

behandlar information i ett verktyg, som med hjälp av grafer och tabeller i ett webbgränssnitt, 

kan designas och implementeras för att underlätta företagets arbete med modulär 

produktutveckling. Rapportens fokus ligger på studie av den datamodell som utvecklas, hur 

de data som existerar lagras och hur data hämtas för att manipuleras och skapa den 

information som behövs för visualiseringarna. Olika designval och implementeringsmetoder 

för verktyget diskuteras och ställs emot varandra för att sedan använda de som fastställs passa 

bäst och skapa ett verktyg som kan evalueras utifrån de krav som ställts på verktyget.  

1.4 Mål, nytta, etik och hållbarhet 

Målet med projektet är att utveckla ett verktyg som ska kunna visualisera viktig information i 

form av grafer och tabeller i ett webbgränssnitt som företaget kan använda för att effektivisera 

den modulära produktutvecklingen. Förhoppningsvis skall detta verktyg i sin tur resultera i att 

företaget kan producera fler och bättre produkter med samma resurser som tidigare. Det som 

levereras av projektet är just det verktyg som ska utvecklas och förhoppningarna är att 

                                                 

1
 AngularJS är ett ramverk utvecklat av Google och ger utvecklare möjlighet att använda ett utökat förråd av 

HTML-attribut för att skapa webbsidor.  
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verktyget sedan har den effekt på produktutvecklingen som det är tänkt. Blir verktyget lyckat 

och får den effekt som det är tänkt att den ska ge kommer hela företaget gynnas eftersom de 

då kan producera mer. Detta leder då till att de på ett ännu bättre sätt kan uppfylla kundernas 

efterfrågan på nyare produkter och större produktvariation samtidigt som kvalitén på 

produkterna ökar. Detta gynnar i sin tur användarna av de kommunikationsnät som Ericssons 

kunder förmedlar med hjälp av produkterna som utvecklats eftersom kommunikationsnäten då 

utvecklas och förhoppningsvis blir både stabilare och effektivare.  

 

Enligt Sanchez och Collins [2] samt Jose och Tollenaere [5] kan, som tidigare nämnt, 

övergången till ett modulärt arbetssätt påverka ett företag genom att vissa förändringar inom 

organisationen sker samt att vissa chefsroller får mer arbete och samtidigt mer inflytande över 

produktionen. Förändring uppskattas inte alltid av alla och därmed kan det vara svårt att 

övertyga hela företaget om att de gynnas av ett byte till ett mer modulärt arbetssätt, något som 

verktyget i detta projekt förhoppningsvis skall lyckas med.  

 

När det gäller hållbarhetsaspekter kan detta verktyget påverka alla de tre områdena av hållbar 

utveckling. Den sociala delen kan påverkas eftersom verktyget kan leda till att 

kommunikationsnätverken utvecklas, vilket skulle kunna ha stor inverkan på hur människor 

lever och arbetar. Vad gäller den ekonomiska biten står det i texten This is Ericsson [1] att ett 

starkt kommunikationsnätverk kan påverka och förändra hur företag sköter deras affärer, och 

förhoppningsvis påverkas dessa i en hållbar riktning. Men den kanske viktigaste aspekten av 

alla, som diskuteras mycket i dagens samhälle, är miljöaspekten. Det verktyg som produceras 

i detta projekt kan ha en inverkan på miljön eftersom det påverkar produkternas design. Ulrich 

[3] tar upp hur en modulär produktdesign förenklar diagnostisering, underhåll och reparation 

av produkten när den används. Enligt Gu et al. [8] samt Kimura et al. [9] kan även produkter 

med en modulär design lättare återvinnas eller återanvändas då de enkelt kan plockas isär i 

separata moduler.  

 

Genom att enkelt reparera en produkt då den gått sönder istället för att byta ut produkten 

påverkas inte klimatet lika mycket som om en helt ny produkt skulle tillverkats, eftersom både 

material och utsläpp från tillverkning av en hel produkt minskas. Även en effektiv återvinning 

eller återanvändning av produkter och moduler har en positiv inverkan på klimatet och spar på 

jordens resurser. Men enligt Ulrich [3] kan det även finnas nackdelar med en modulär design, 
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såsom att moduler kan ha högre kapacitet än vad som behövs i en speciell produkt eller att 

produkterna är svårare att optimera. Båda dessa nackdelar kan leda till att produkter drar mer 

energi än vad som egentligen behövs, vilket kan ha en negativ inverkan på miljön.  

1.5 Metod 

För att finna en bra metod att använda vid implementeringen av verktyget eftersöktes liknande 

verktyg på marknaden för att få tips. Olika implementeringsmetoder och deras fördelar samt 

nackdelar har undersökts och jämförts för att försöka finna en effektiv och enkel metod. En 

induktiv metod har använts till insamling och analys av data samt information för att 

bestämma en effektiv implementeringsmetod.  

 

För att samla information till arbetet har en renodlad litteratursökning efter relevanta böcker 

och artiklar på både bibliotek och i databaser utförts. Anledningen till att denna 

insamlingsmetod använts är på grund av att den information som varit användbar i detta 

arbete till största del består av tidigare forskning på liknande verktyg eller information och 

tillämpningsområden för till exempel olika programmeringsspråk eller typer av databaser som 

kunde använts vid implementeringen av verktyget. Av denna anledning bidrar data som kan 

samlas in genom tekniker såsom enkäter och intervjuer eller statistisk data inte särskilt mycket 

till att svara på uppsatsens frågeställning och därmed användes inte dessa metoder.  

 

För att analysera och presentera den insamlade informationen finns det ett antal olika 

tillvägagångssätt som kunde ha använts. Bland annat skulle en fallstudie kunnat utföras på ett 

eller några av de verktyg för liknande ändamål som funnits i litteraturen för att sedan dra en 

slutsats om en passande implementeringsmetod utifrån dessa. En annan metod som skulle 

kunnat tillämpas är att klassificera den information som samlats in utifrån till exempel 

programmeringsspråk som använts vid implementeringen av ett verktyg för att få en överblick 

över vilka programmeringsspråk som är de mest använda. Men eftersom få verktyg för 

liknande ändamål hittades användes en komparativ metod blandat med kvantifiering av data 

baserat på så kallad mjukdata, vilket enligt Rolf Ejvegård [10] är fakta som inte kan 

omskrivas i numeriska termer, för att jämföra olika designval och implementeringsmetoder 

såsom programmeringsspråk eller val av datalagring.  
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Anledningen till att denna arbetsmetod använts är på grund av att verktyget utvecklats för att 

användas på ett kontor och därmed spelade det kontorets förutsättningar en stor roll vid de 

designval och val av implementeringsmetoder som gjorts. För utveckling av själva verktyget 

användes ett arbetssätt som kan liknas vid Scrum. Information angående Scrum och hur det 

används i praktiken finns i boken Scrum and XP from the Trenches skriven av Henrik Kniberg 

[11]. Utvecklingen skedde alltså genom att en funktionalitet i taget utvecklades för att på ett 

effektivt sätt försöka utveckla så mycket funktionalitet som möjligt. En annan anledning är att 

om en viss funktionalitet kan färdigställas och användas innan hela verktyget är färdigt kan 

denna funktionalitet testas och analyseras för att undersöka brister och identifiera förändringar 

som måste genomföras. Viss funktionalitet mellan de olika vyerna, där en vy utgör en sida i 

webbgränssnittet, är relativt lika och kan därför med få förändringar användas i flera olika 

vyer. Trots detta utvecklades all funktionaliteten för en hel vy innan en ny vy började 

utvecklas för att den färdiga vyn skulle kunna användas och testas.   

1.6 Avgränsningar 

Eftersom varken kravspecifikationen eller användningsområdet för verktyget är helt fastställt 

kommer detta arbete fokusera på att skapa ett verktyg som levererar dynamisk information till 

de grafer och tabeller som finns i webbgränssnittet. Implementering av funktionalitet såsom 

uppdatering av information i datalagring via webbgränssnittet och autentisering av användare 

undersöks inte och kommer därmed inte påverka designval eller val av 

implementeringsmetoder. Utvecklingen av webbgränssnittet ingår inte i detta examensarbete 

och därför kommer ingen undersökning eller detaljerad presentation av denna ingå i 

rapporten.  Kostnadsfrågor för olika implementeringsmetoder undersöks inte heller eftersom 

detta kan vara svårt att uppskatta och inget krav på detta från företaget har ställts.  

 

Mycket av den tidigare forskning som presenteras i denna rapport undersöker utvecklingen av 

nya metoder för att arbeta modulärt samtidigt som de utvecklar verktyg som underlättar deras 

nya metoder. Denna rapport undersöker inte möjligheten eller nyttan med att förändra den 

modulära arbetsmetod som används av företaget utan det verktyg som utvecklas skall stödja 

den redan existerande metoden som företaget använder.  
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 innehåller en inledning där information såsom arbetets bakgrund, problemställning 

och syfte presenteras. Även kortare information kring metoder som används i arbetet 

presenteras. 

 

Kapitel 2 presenterar en teoretisk bakgrund med en mer detaljerad beskrivning av arbetets 

bakgrund och även tidigare forskning presenteras och diskuteras. Detta kapitel ger en 

tydligare bild av vad som är viktig information för arbetet som utförs.  

 

Kapitel 3 presenterar och diskuterar de material som använts vid undersökningen och 

utvecklingen av verktyget samt de metoder som används för att samla in och analysera 

materialet. Även arbetsprocessen vid utvecklingen av verktyget samt de ingenjörsmässiga och 

vetenskapliga kunskaper som använts presenteras.  

 

Kapitel 4 presenterar en jämförelse mellan olika tekniker för datalagring som kan användas i 

verktyget. Sedan presenteras och jämförs fördelarna och nackdelarna hos två datamodeller för 

relationsdatabaser som utvecklats. 

 

Kapitel 5 presenteras de designval och val av implementeringsmetoder som används i 

verktyget. Mer precist presenteras olika systemarkitekturer och vilken arkitektur som används 

samt hur begäran om information från webbgränssnittet skickas och hanteras för att skapa den 

information som begärts. 

 

Kapitel 6 presenterar och diskuterar implementeringen av verktyget samt vilka designval och 

implementeringsmetoder, av de som tagits upp i kapitel 4 och 5, som används i verktyget och 

varför dessa valdes. En kortare redogörelse om hur kravspecifikationen utvecklades under 

arbetets gång tas även upp. 

 

Kapitel 7 innehåller en utvärdering av verktyget gentemot dess kravspecifikation samt en 

utvärdering av de metoder och material som används i arbetet. 

 

Kapitel 8 innehåller de slutsatser som kan dras utifrån arbetet samt framtida arbete som kan 

genomföras på vad som skrivits om i rapporten.  
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2 Effektivisera modulära metoder 

Som tidigare nämnts är det flera forskare, till exempel Sanchez och Collins [2], Ulrich [3] 

samt Jose och Tollenaere [5], som presenterar de många fördelar som kan uppkomma genom 

att arbeta modulärt, men även flera nackdelar. För att förenkla och effektivisera ett modulärt 

arbetssätt har forskare såsom Bruun et al. [6] samt Gedell och Johannesson [12] undersökt och 

utvecklat nya ramverk samt verktyg som kan användas för att framförallt underlätta arbetet 

ingenjörer utför vid utvecklingen av modulära produkter. Inget verktyg för att visualisera 

liknande information eller utföra liknande jämförelser som det verktyg som utvecklas och 

behandlas i detta projekt har hittats. Därför kommer istället tidigare forskning i form av 

metoder och andra typer av verktyg för effektivisering av modulärt arbete undersökas och 

presenteras i denna sektion för att få en överblick över forskningsläget och identifiera idéer 

som kan visas vara till hjälp för undersökningen i denna rapport.  

2.1 Forskning och verktyg för effektivisering av modularitet 

Många forskare, såsom Sanchez och Collins [2], Bruun et al. [6] samt Queudeville et al. [13], 

har som sagt bedrivit forskning för att påvisa modularitetens positiva effekter på 

produktutveckling och för att utveckla strategier som förenklar modulärt arbete inom olika 

industrier. Queudeville et al. [13] skriver bland annat om arbete för att modularisera de 

fysiska stämplar som inom vissa industrier används för att skära ut eller forma material. 

Författarna beskriver hur relationen mellan verktygets uppbyggnad och materialet det 

tillverkar är strikt vilket gör att verktygen blir specifika för varje produkt. Vid undersökningen 

för att skapa en strategi som kan hjälpa till att modularisera dessa fysiska verktyg tar 

författarna upp några krav som de ställer på strategin. Dessa krav innefattar bland annat att 

strategin skall vara enkel att använda och hjälpa ingenjörerna vid utvecklingen av de fysiska 

verktygen. Men det kanske viktigaste kravet som dem tar upp är att strategin inte får innebära 

några begränsningar av den färdiga produkten. Detta sista krav kan uppfattas som självklart 

men det men det är ändå så viktigt att det tål att upprepas och försiktighet kommer beaktas vid 

utvecklingen av verktyget i detta projekt för att detta krav inte skall brytas av misstag. 

2.1.1 Plattformsbaserad designmetod 

Annan forskning som utförts inom området är bland annat Gedell och Johannesson [12] som 

diskuterar möjligheten att mer information än endast den slutgiltiga designen ingår i en 
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produktbeskrivning, information såsom resonemang bakom designen och problem som har 

behandlats. Genom att även länka denna information till konfigurerbara komponenter 

undersöker de frågan hur denna information kan assistera designprocessen vid användning av 

en plattformsbaserad designmetod. Forskare såsom Robertson och Ulrich [14] samt Muffatto 

[15] skriver att en plattformsbaserad designmetod är nära relaterad till en modulär 

designmetod och att en plattform ofta beskrivs som en mängd komponenter som finns i flera 

produkter. Gedell och Johannesson [12] undersöker sedan olika metoder att lagra samt 

använda denna extra information och drar slutsatsen att information som denna kan vara till 

nytta i designprocessen. Detta resultat är intressant eftersom det visar på hur viktig viss 

information är för designprocessen. 

 

Även Zha och Sriram [16] har forskat på hjälpmedel vid en plattformsbaserad designmetod. 

De menar att utvecklingen, underhållet och användningen av en bra produktplattform är 

komplext och att hjälpmedel för att öka kunskap om design bland utvecklare blir mer och mer 

viktiga i designprocessen för att få ett övertag över konkurrenter. Däremot anser de att få 

metoder som hjälper utvecklare att ta sig an en plattformsbaserad utvecklingsmetod existerar. 

Målet med deras rapport är att undersöka metoder och teknologier som kan vara till hjälp vid 

plattformsbaserad produktutveckling. De tar upp att två typer av produktplattformer och två 

tillvägagångssätt för att använda en plattformsbaserad metod existerar.  Det ena 

tillvägagångssättet är vad de kallar för integral approach, där produktplattformen endast 

består av en enda del som ingår i alla produkter byggda på denna plattform. Det andra 

tillvägagångssättet är en modulär strategi, där produkter delas in i moduler som kan bytas ut 

till andra moduler av annan storlek eller med annan funktionalitet för att skapa varianter. I den 

modulära strategin består produktplattformen av alla olika moduler som används. Den strategi 

som förespråkas och behandlas i deras undersökning tillhör den modulära strategin och 

därmed handlar mycket av texten om modularitet.  

 

Zha och Sriram [16] utvecklar sedan en prototyp av ett system som skall hjälpa utvecklare i 

designprocessen av en produktfamilj, alltså en mängd produkter utvecklade från samma 

produktplattform. Deras prototyp är uppbyggd enligt en så kallad three-tiered klient-server-

arkitektur där det grafiska gränssnittet är webbaserat. Det underliggande ramverket och 

kunskapsmotorn är skrivna i Java och systemet integrerar även existerande applikationspaket 

såsom CAD och databasapplikationer. För kommunikation och samarbete mellan de olika 
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delarna av systemet används CORBA. De tre subsystem som måste implementeras för att 

uppnå funktionalitet i det system de utvecklar är ett webbgränssnitt, en kunskapsbank och ett 

rådgivningssystem för modulär produktdesign. I kunskapsbanken sparas information såsom 

designkrav, designmoduler samt produktvarianter och rådgivningssystemet används bland 

annat för att resonera kring uppsättningar av produktarkitekturer eller att översätta designkrav 

till begränsningar för uppsättningarna.  

 

Webbgränssnittet som Zha och Sriram [16] utvecklat för sin prototyp är klienten i klient-

server-arkitekturen och i implementationen av denna klient ingår bland annat Java-applets. 

Dessa Java-applets kommunicerar sedan med serversidan av systemet med hjälp av CORBA-

baserad kommunikation. Beskrivningen av implementationen för denna prototyp är intressant 

eftersom precis som det verktyg som utvecklas i detta projekt används ett webbgränssnitt. Det 

betyder att vissa idéer kring hur verktyget skulle kunna implementeras kan hämtas från 

beskrivningen av den prototyp som Zha och Sriram [16] utvecklat. 

2.1.2  Modularitet och hållbar utveckling 

Seliger och Zettl [17] skriver om hur fördelarna med modularisering i produktutveckling kan 

bidra till ett hållbart samhälle samt om utvecklingen av en livscykelorienterad 

modulariseringsmetod som tar hjälp av ett mjukvaruverktyg som genererar 

modulkonfigurationer. Metoden de använder adresserar sju stycken steg som måste lösas 

under produktutvecklingen och i steg sex används mjukvaruverktyget. Efter att en 

modulkonfiguration genererats av verktyget evalueras detta och ett så kallat benefit value, 

vilket skulle kunna översättas med förtjänstvärde, beräknas för att kunna jämföra 

konfigurationer. Matematik och informationsteknik används sedan för att verktyget skall 

kunna beräkna den konfiguration som har högst benefit value. De beskriver hur verktyget är 

implementerat som en webbaserad applikation där ett program skrivet i C++ systematiskt 

beräknar alla modulkonfigurationer och dess benefit value samt att all produktrelaterad data 

sparas i en MySQL-databas.  

 

Seliger och Zettl [17] utför sedan en fallstudie där de använder den utvecklade metoden för att 

skapa en modulär mobiltelefon. De drar sedan slutsatsen att det verktyg som de utvecklat har 

potential att minska utvecklingstiden och kostnaden för produktutveckling eftersom det ger 

utvecklare möjligheten att jämföra olika lösningar på kort tid. Även om verktyget som de 

utvecklat inte fungerar på samma sätt som det verktyg som utvecklas i detta projekt är deras 
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syfte, att effektivisera produktutvecklingen, densamma. Därför är det intressant att både läsa 

om hur Seliger och Zettl [17] i deras slutsats menar att ett verktyg som detta faktiskt kan ha 

effekt på produktutvecklingen men även om de val de gjort vid implementeringen av 

verktyget. 

2.2 Nya affärsmodeller 

Vissa forskare menar att den modularisering och standardisering som produktarkitekturer 

genomgått på grund av bland annat kundernas krav på hög kvalité, låga priser och kort 

leveranstid har lett till att nya typer av affärsmodeller skapats, något som bland annat Zhang 

och Li [18] har undersökt. De diskuterar modelleringen av produktutvecklingsinformation i 

ett så kallat made-to-order virtual enterprise. De beskriver en made-to-order tillverkare som 

ett företag där designaktiviteterna till största del består av att bestämma passande 

konfigurationer av standardiserade komponenter. För att beskriva begreppet virtual enterprise 

använder de sig av en definition av Rolstadås [19] som beskriver att ett virtual company 

består av flera olika delar på olika geografiska platser men som leds som en hel enhet, även 

om vissa mindre delar ibland kan ha olika ledningar. Zhang och Li [18] utökar sedan denna 

definition och lägger till egna kriterier som beskriver ett virtual enterprise, bland annat att 

huvudföretaget ibland inte har några egna fabriker.  

 

Zhang och Li [18] menar även att en organisationsuppbyggnad som den som existerar i ett 

made-to-order virtual enterprise leder till att valet av partnerföretag är nära relaterat till 

designen för de produkter som utvecklas. Målet med deras rapport är att utveckla en 

informationsmodell och ett system för att undersöka hur produktens design påverkas och för 

att underlätta valet av partnerföretag. De system som utvecklas för att hjälpa företag med 

denna organisationsuppbyggnad har delats upp i tre stycken programmoduler, där andra och 

tredje modulerna är intressanta. Programmodul två används för att hämta strukturen hos en 

produkt och programmodul tre för att hämta komponenter som har ett gränssnitt med en given 

komponent, något som kan vara bra för att bestämma hur komponenter passar ihop om någon 

del av en produkt måste bytas ut. De beskriver sedan hur implementationen av systemet 

genomfördes med hjälp av C++ och Microsoft Access. Tyvärr är beskrivningarna av 

programmodulerna och implementationen av systemet inte speciellt omfattande men det ger 

ändå lite tips om vilken funktionalitet som kan vara viktigt i ett system som detta och även 

vilket programspråk som kan användas.  
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2.3 Ingen förändring av arbetsmetod 

Flera forskare har bedrivit forskning för att utveckla bra och effektiva metoder för att arbeta 

med en modulär produktarkitektur, bland annat Zha och Sriram [16] samt Seliger och Zettl 

[17].  Information om dessa metoder är inte särskilt användbar i detta projekt eller i rapporten 

eftersom målet med det verktyg som utvecklas är att assistera företaget som skall använda 

verktyget i deras utveckling av produkter, inte att förändra deras arbetsmetoder. Verktyget 

skall alltså endast ge utvecklarna information kring till exempel tidsåtgång, kostnad och 

arbetsåtgång för en viss modulär plan av en produktarkitektur för att på ett enkelt vis kunna 

jämföra olika modulära planer. Hur dessa modulära planer tagits fram är inte upp till 

verktyget i detta projekt att avgöra. Anledningen till att dessa texter med undersökning av 

metoder ändå används är att de innehåller information om något verktyg som författarna 

utvecklat för att stödja deras metod.  
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3 Metoder, material och arbetsprocessen 

I detta avsnitt presenteras de metoder för insamling och analys av informationen som används 

i denna rapport mer utförligt. Även arbetsprocessen vid utvecklandet av verktyget samt de 

ingenjörsrelaterade och vetenskapliga kunskaper som ingår i arbetet presenteras och 

argumenteras för i detta avsnitt. 

3.1 Insamling och analys av material 

Metoden som används för att samla in och analysera material presenteras och diskuteras i 

denna sektion. Även vilken typ av material som används och argument för varför detta 

material används presenteras. 

3.1.1 Insamlingsmetod av sekundärlitteratur 

Som tidigare nämnts sker insamling av information med hjälp av en litteratursökning i 

databaser och på bibliotek. De databaser som främst använts är KTHB Primo, Scopus och 

ScienceDirect. Vid sökning i databaser har systematisk sökning med nyckelord som 

modifierats allteftersom använts för att precisera söksträngen till dess att sökresultaten till 

större delen bestod av relevanta resultat. När relevant litteratur hittades användes även 

kedjesökning genom att undersöka vilka referenser en speciell text använt och på så sätt finna 

ännu fler relevanta källor. Den litteratur som samlats in med hjälp av denna metod är främst 

sekundärlitteratur som använts i sektion 2 och som även till viss del används i arbetet med 

utvecklingen av verktyget. 

3.1.2 Analys av insamlat material 

För att analysera den insamlade informationen och finna bra implementeringsmetoder att 

använda vid implementeringen av det verktyg som utvecklas används en komparativ metod. 

Detta för att kunna jämföra olika implementeringsmetoder och avgöra vilka som passar bäst 

för verktyget i fråga. Det är ofta praktiskt att utföra jämförelser med hjälp av hårddata, en 

term som Rolf Ejvegård [10] i boken Vetenskaplig metod använder synonymt med 

kvantifierade data och är alltså data som kan behandlas statistiskt.  

 

Men att finna hårddata i detta arbete, såsom exekveringstiden för olika programmeringsspråk 

eller olika designval för verktyget vid samma utförda arbete, för att sedan kunna göra 
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jämförelser kan vara svårt. Anledningen till detta är att dessa hårddata enklast samlas in 

genom att utveckla delar av verktyget med olika designval eller implementeringsmetoder och 

sedan testa dessa delar. Detta är en metod som skulle kunna användas men metoden kräver att 

mycket funktionalitet utvecklas endast för testning och eftersom det är oklart exakt vilken 

funktionalitet verktyget skall ha är det svårt att veta vilken del av verktyget som är viktigast 

att testa. Därför används istället kvantifiering med hjälp av mjukdata för att genomföra 

jämförelserna.  

 

De mjukdata som används består till större delen av filosofiska antaganden kring till exempel 

ett programmeringsspråks användbarhet vid en viss tillämpning. Dessa filosofiska antaganden 

baseras bland annat på litteratur kring hur vissa implementeringsmetoder används i 

tillämpningar liknande de som finns i verktyget som utvecklats, men även på hur bra 

implementeringsmetoder för olika delar av verktyget passar ihop med andra delar av 

verktyget.  

3.1.3 Svårt att finna material 

Eftersom verktygets funktionalitet inte är helt definierad samtidigt som inget liknande verktyg 

upptäckts i litteraturen har det varit svårt att finna relevant litteratur att använda vid 

utvecklingen. De mjukdata som används för att jämföra olika designval eller val av 

implementeringsmetoder består därmed, som tidigare sagt, till stor del av filosofiska 

antaganden. Dessa filosofiska antaganden baseras främst på tidigare kunskap och ny kunskap 

införskaffad via utbildningslitteratur samt dokumentation för till exempel olika 

databashanterare eller programmeringsspråk. Med hjälp av denna kunskap formas en 

uppfattning huruvida ett visst designval eller implementeringsmetod påverkar verktyget, 

vilket alltså i sin tur utgör grunden för jämförelserna.  

 

För att komma på de olika designvalen och val av implementeringsmetoder används tidigare 

kunskap blandat med information från tidigare forskning. I vissa fall implementeras flera 

designval för att evalueras och ställas mot varandra. Kritik mot att använda 

utbildningslitteratur eller dokumentation kan även nämnas eftersom det kan hända att dessa 

överdriver användbarheten eller fördelarna med vad som skrivs om. Detta kan vara på grund 

av att om en författare skriver utbildningslitteratur om att använda till exempel Java betyder 

detta att författaren antagligen själv använder Java och anser att det är ett bra 

programmeringsspråk. Det gör i sin tur att författaren kan bli subjektiv då litteraturen skrivs 
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samtidigt som innehållet bör skrivas på ett sådant sätt att läsare blir intresserade av det. Detta 

måste alltså beaktas då denna typ av källor används.  

3.2 Arbetsprocessen vid verktygsutvecklingen 

Som tidigare nämnts används en Scrum-liknande arbetsmetod vid utvecklingen av verktyget, 

alltså en metod med iterationer av bestämt längd där en viss del av verktyget utvecklas i varje 

iteration. Med hjälp av denna metod kan viss funktionalitet utvecklas i taget för att sedan 

implementeras i verktyget och testas. Trots detta måste vissa delar och viss funktionalitet 

utvecklas innan resten kan implementeras. Den viktigaste funktionaliteten som all annan 

funktionalitet är beroende av är datalagringen. Därför undersöks först olika tekniker för att 

lagra data och sedan utvecklas samt evalueras olika datamodeller för dessa olika tekniker. När 

sedan en passande teknik och datamodell valts ut implementeras dessa. 

 

Verktygets struktur och konkreta funktionalitet utvecklas sedan och baseras mycket på de 

krav som finns på informationens struktur samt dataöverföring. Dessa krav kommer från att 

det ramverk som används vid utvecklingen av webbgränssnittet har vissa begränsningar. Även 

valet av programmeringsspråk för att implementera funktionalitet är till viss del styrt av valet 

av ramverk i webbgränssnittet men trots detta undersöks olika val för att utföra jämförelser. 

Därefter utvecklas delar av verktyget i varje iteration, där en iteration är satt till en vecka, för 

att sedan implementeras i verktyget och testas.  

3.3 Ingenjörsrelaterade och vetenskapliga kunskaper 

De ingenjörsrelaterade och vetenskapliga kunskaper som används i detta arbete används 

främst vid utvecklingen av datamodellen och implementeringen av denna men även vid valet 

av verktygets struktur och resterande funktionalitet. 

3.3.1 Kunskaper vid utveckling och implementering av datamodellen  

Den kunskap som främst används vid utvecklingen av datamodellen och implementeringen av 

denna är modellering av data. Från insamlad information angående vilken data som skall 

sparas utvecklas flera modeller för att passa olika datalagringstekniker. Dessa datamodeller 

analyserades och utvärderades sedan för att bedöma om modellerna uppfyller de krav som 

ställs på dem och även för att jämföra modellerna med varandra. Eftersom verktygets 

funktionalitet, som tidigare nämnts, inte är helt definierad belystes även aspekten att modellen 
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kan komma att utvecklas i framtiden och de föreslagna modellerna analyseras även utifrån hur 

enkelt det är att utveckla dessa.  

 

Vid implementeringen av datalagringen jämförs både de olika teknikerna för datalagring men 

även de olika databashanterarna som finns att tillgå. När dessa analyserats och jämförts 

implementeras den valda datamodellen med hjälp av den valda databashanteraren.  

3.3.2 Övriga kunskaper i arbetet 

Övriga ingenjörsrelaterade kunskaper som används i arbetet är bland annat analys av 

lämpligheten hos olika designval baserat på problemformuleringen och kraven på verktyget. 

Dessa kunskaper används då designval angående verktygets struktur görs men även vid 

utveckling av verktygets funktionalitet, då val av metod för att implementera funktionaliteten 

görs.  En annan kunskap som används är analys av hur olika implementeringsmetoder, såsom 

val av programmeringsspråk, påverkar verktyget för att välja ut det som passar bäst. 

 



Kandidatexamensarbete, Våren 2014 

Mathias Holm 

19 

 

4 Utveckling av datamodell och datalagring 

I detta avsnitt presenteras undersökningen och utvecklingen av den datamodell samt 

datalagring som ingår i verktyget.  

4.1 Databastekniker 

Två olika tekniker för datalagring undersöks och analyseras för att bestämma den teknik som 

passar bäst till verktyget som utvecklas. Dessa två tekniker är relationsdatabaser och 

dokumentorienterade databaser. Fördelar och nackdelar med de olika teknikerna presenteras 

och förslag på hur de data som skall lagras kan modelleras utvecklas för de två teknikerna 

som undersöks.  

4.1.1 Relationsdatabas 

I relationsdatabaser sparas information som rader i tabeller. Varje rad är alltså ett 

informationsobjekt och en kolumn representerar ett värde för ett attribut som alla objekt i en 

tabell har. Databasens tabeller kan vara relaterade till varandra på olika vis och med hjälp av 

nycklar kan rader i olika tabeller relateras till varandra. För att få mer information om 

relationsdatabaser och hur de används effektivt användes utbildningslitteratur av Greg 

Riccardi [20] och Vikram Vaswani [21].  

 

Eftersom strukturen för tabeller i en relationsdatabas har en statisk struktur efter det att 

tabellerna skapats kan detta bli ett problem om den information som skall sparas i databasen 

till viss del är dynamisk. För varje attribut som kan ha ett variabelt antal värden för varje 

informationsobjekt är en effektiv lösning att skapa en ny tabell och relatera denna till 

informationsobjektet. Men om det finns mer attribut med dynamisk struktur än statisk struktur 

kan detta leda till att databasen får många tabeller och komplexiteten ökar. Efter att ha 

undersökt den information som skall sparas i databasen visade det sig att antalet attribut med 

dynamisk struktur endast var några få och för att få en ännu bättre översikt över hur komplex 

databasens struktur blir utvecklas förslag på hur datamodellen för en relationsdatabas kan se 

ut i form av entity-relationship diagram, även kallat ER-diagram. Ett förslag på hur 

informationen kan modelleras i en relationsdatabas visas i Figur 1.  
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Figur 1. Förslag på datamodell i ett ER-diagram, figuren är tänkt att visa modellens komplexitet och inte de ingående 

attributen.  
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4.1.2 Dokumentorienterad databas 

Dokument-orienterade databaser, eller dokumentdatabaser, tillhör en bredare grupp 

databashanterare som kallas för NoSQL. Allmän information angående NoSQL och olika 

typer av NoSQL-databaser har inhämtats från två böcker, den ena skriven av Tiwari [22] och 

den andra av Vaish [23], samt en artikel av Pokorny [24]. Alla dessa författare beskriver 

dokumentdatabaser som databaser där information oftast sparas i strukturerade format såsom 

JSON eller XML, även om vissa implementeringar av dokumentdatabaser även stödjer 

lagring av dokument i format som inte är lika strukturerade. Alla dokument i en 

dokumentdatabas har sedan ett unikt ID-nummer för att dokumenten skall kunna indexeras, 

men dokument kan även indexeras baserat på innehåll.  

 

Både Tiwari [22] och Vaish [23] skriver att det som är karakteristiskt för alla databastyper 

som ingår i gruppen NoSQL, där även dokumentdatabaser ingår, är att dessa databaser inte 

följer den traditionella modellen eller de principer som relationsdatabaser följer. Vaish [23] 

menar att en fördel med NoSQL-databaser som ofta nämns är möjligheten till flexibilitet i de 

data som sparas eftersom till skillnad från relationsdatabaser är det få NoSQL-databaser som 

har definierade strukturer för de data som sparas. Detta gör då att ingen ansträngning behövs 

för att definiera en struktur som sedan kan behöva ändras om de data som sparas utvecklas 

samt att dynamiska datastrukturer blir enklare att hantera. Andra fördelar enligt Vaish [23] 

med NoSQL-databaser är att utvecklingstiden i vissa fall kan bli kortare då inga komplexa 

SQL-frågor måste utformas samt att databasens exekveringstid kan vara kortare än den för 

relationsdatabaser. Men både Tiwari [22] och Vaish [23] menar att det som många anser är 

den främsta fördelen med NoSQL-databaser är skalbarheten, alltså möjligheten att spara och 

hämta stora mängder data. 

 

En dokumentdatabas kan alltså passa bra till verktyget om mycket data med dynamisk 

struktur eller om problem med exekveringstider uppstår. För att undersöka detta skapades 

förslag på hur de data som skall sparas kan struktureras i ett XML-dokument samt fördes 

diskussioner med företaget angående deras beräkningar på hur mycket data som kan komma 

att sparas och hur många användare verktyget kan komma att ha. Eftersom företaget inte är 

helt säkra på hur verktyget kommer att användas var de även osäkra på detta, men de 

uppskattade att antalet poster i en databas bör vara mellan tjugo och femtio tusen efter att 

verktyget använts cirka tre år.  
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4.1.3 Val av databasteknik  

Valet av databasteknik som används av verktyget blev en relationsdatabas. Anledningen till 

detta var osäkerheten i hur verktyget kommer att användas men att uppskattningen ändå är att 

antalet poster inte bör bli allt för många. För att motivera vad som anses vara inte allt för 

många poster kan det sägas att Vaish [23] har ett kapitel med jämförelser mellan NoSQL och 

relationsdatabaser i olika typer av applikationer där han skriver att relationsdatabaser tappar 

prestanda då antalet poster i databasen blir fler än några hundra miljoner. En annan anledning 

till valet av databasteknik är att trots att de data som sparas har viss dynamisk struktur visar 

föreslagen modell att detta inte ger upphov till en allt för komplex modell. För att sedan 

använda en relationsdatabas måste någon databashanterare användas. Det finns flera olika 

databashanterare, där vissa har mer funktionalitet än andra. MySQL är en vanligt använd 

databashanterare för relationsdatabaser och därmed används denna i verktyget. När 

databastekniken är vald följer nu vidareutveckling av datamodellen som används. 

4.2 Datamodellen 

Två olika relationsmodeller i form av entity-relationship diagram (ER-diagram) utvecklas för 

att utvärderas och jämföras mot varandra och därefter bestämma vilken modell som passar 

bäst till verktyget. Vissa namn eller attribut i motsvarande tabeller i de olika modellerna kan 

skilja sig åt. Dessa skillnader beror på förändringar i bland annat terminologin under 

utvecklingen men vad som är viktigt i jämförelsen är modellernas struktur och inte specifikt 

de ingående attributen i de olika tabellerna.  

4.2.1 Vad de olika modellerna skall modellera 

Verktygets mål är att underlätta företagets utveckling av produkter med en modulär 

produktdesign. Vad som ska modelleras och lagras i databasen är alltså information om 

företagets produkter. Dessa produkter, även kallat produktgrupper, innehåller en mängd 

frekvensvarianter, vilket innebär att produkten är anpassad för olika frekvensband. Dessa 

frekvensvarianter är i sin tur uppbyggda av ett antal element där elementen kan delas in i fyra 

olika typer.  

 

De fyra typerna som frekvensvarianter består av är subassembly, physical module, logical 

module samt component och en viss hierarki existerar mellan dessa typer. Hierarkin 

visualiseras i Figur 3 och är som så att en frekvensvariant består av ett antal subassemblies 
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som i sin tur består av physical modules. Dessa physical modules är sedan uppbyggda av 

logical modules och de består i sin tur av components. Även om detta är den normala 

strukturen kan undantag från denna ske, vilket visualiseras i Figur 2. Dessa undantag är att 

alla element kan direkt tillhöra något element högre upp i hierarkin, men inte något element 

på samma nivå eller en nivå längre ner i hierarkin. Förutom denna information lagras även 

information såsom hur lång tid det tar att utveckla en frekvensvariant eller när en viss 

frekvensvariant är tänkt att tas i bruk.  

 

 

Figur 2. Den möjliga strukturen som kan råda i en frekvensvariant 

4.2.2 Hierarkisk modell 

I denna datamodell är uppbyggnaden av en frekvensvariant modellerad enligt den hierarkiska 

struktur som oftast råder och som beskrivs ovan. Ett exempel på denna modell finns i Figur 1 

och som synes har tabellen för frekvensvarianter en relation till tabellen för subassembly men 

för att nå till exempel tabellen för physical module måste först relationen till subassembly 

traverseras. Eftersom de olika elementtyperna innehåller samma information finns en tabell 

för att spara information om ett element och denna tabell har sedan en relation till alla tabeller 

för de olika elementtyperna i hierarkin. Med denna modell blir det tydligt hur strukturen ser ut 

och hur många tabeller som måste traverseras för att hämta information om alla delelement av 

en viss frekvensvariant. En annan fördel med denna modell är att om modellen skulle behöva 

utvidgas med nya attribut för alla element som tillhör en viss elementtyp kan detta göras utan 
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att påverka element som tillhör en annan elementtyp eftersom det existerar en tabell för varje 

elementtyp.  

 

 

Figur 3. Den normala strukturen hos en frekvensvariant 

 

Den stora nackdelen med denna modell är däremot att undantag från den vanliga hierarkiska 

strukturen kan förekomma. Detta leder då till ett problem eftersom denna modell endast 

tillåter relationer till nivån direkt ovanför i hierarkin. För att lösa detta problem finns det två 

lösningar. Den ena lösningen är att modellen ändras och fler relationer mellan olika nivåer i 

hierarkin läggs till. Denna lösning leder till att komplexiteten både för modellen och de SQL-

frågor som skrivs för att hämta ut information ökar. Den andra lösningen är att då undantag 

från den vanliga strukturen förekommer får påhittade element i de ovanliggande nivåerna 

skapas för att kunna relatera elementet till rätt nivå. Detta kan däremot leda till förvirring om 

huruvida strukturen egentligen ser ut och en sådan struktur, med ett påhittat element, kan även 

behöva behandlas innan informationen presenteras i webbgränssnittet.  

 

En annan nackdel med denna modell är att en rad i tabellen ElementInfo, som motsvarar 

informationen för ett element, rent teoretiskt skulle kunna kopplas till flera av nivåerna i 

hierarkin samtidigt. Detta ska inte vara möjligt eftersom en rad i ElementInfo representerar ett 

specifikt element. Därmed måste detta uppmärksammas och försiktighet måste iakttas för att 

detta problem inte skall uppkomma.  
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Figur 4. Förslag på datamodell där alla element sparas i samma tabell 
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4.2.3 Allt i samma tabell 

Den andra modellen som utvecklats visas i Figur 4 och i denna modell är istället alla element 

sparade i samma tabell. Det finns alltså inga separata tabeller där de olika elementtyperna 

lagras utan istället finns en tabell som kallas Elem_Type och gör det möjligt att identifiera 

vilken typ ett element som sparats i Element tillhör. För att sedan indikera hur de olika 

elementen är uppbyggda av andra element finns en tabell som kallas Elem_ContainsOf. 

Denna modell löser alltså problemet som uppstår om den vanliga hierarkiska strukturen inte 

efterföljs utan att behöva skapa påhittade element eftersom element från vilken elementtyp 

som helst kan relateras direkt till en frekvensvariant eller något annat element.  

 

Men denna modell gör det också möjligt att lagra information om att ett element är uppbyggt 

av element från samma elementtyp eller elementtyper längre ner i hierarkin, vilket inte skall 

vara möjligt. Detta är alltså något som måste kontrolleras innan data lagras i databasen om 

denna modell används eftersom annars skulle även cirkulära relationer kunna uppstår. En 

annan nackdel med denna modell är att det inte går att urskilja någon typisk hierarkisk 

struktur för hur de olika elementtyperna relateras till varandra. Eftersom reglerna för hur de 

olika elementtyperna kan bygga upp element av andra elementtyper, som beskrivs ovan, 

fortfarande gäller betyder detta tabellen Element måste traverseras maximalt fyra gånger i 

olika nivåer för att hämta information om alla element och underelement för en viss 

frekvensvariant. Men det är inte möjligt att ur enbart modellen få information angående hur de 

olika elementtyperna relateras till varandra eller hur många nivåer av element en 

frekvensvariant kan bestå av.  

 

Om modellen skulle behöva utvecklas med nya attribut för element av en speciell elementtyp 

är denna modell inte optimal. Detta beror på att i denna modell lagras all information om 

element från alla olika elementtyper i samma tabell. En utveckling som denna är möjlig att 

göra med denna modell men det kan leda till att de nya attributen måste läggas till för alla 

elementtyper och att vissa typer sedan lämnar dessa attribut tomma i databasen. 
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5 Designval för verktyget 

Vid utvecklingen av verktyget finns det många olika designval av verktygets arkitektur och 

val av implementeringsmetoder, såsom val av programmeringsspråk, som alla har sina 

fördelar och nackdelar. I detta avsnitt presenteras några av dessa designval för att kunna 

utvärderas och jämföras. 

5.1 Verktygets programarkitektur 

För att utveckla verktyget kan, som sagt, olika designval göras som bestämmer hur verktygets 

arkitektur skall se ut. Denna arkitektur handlar mycket om var i verktyget programkod för 

olika ändamål placeras eller hur programkoden delas upp i delar. Front-end och back-end är 

två vanliga termer som brukar användas då arkitektur av ett system diskuteras. Front-end är 

det gränssnitt som användare ser och interagerar med medan back-end är mer servernära och 

bearbetar förfrågningar från användare som skickas via front-end. Exakt hur mycket 

bearbetning och hur stor del av programkoden som placeras i de olika delarna är upp till 

utvecklaren av systemet och dessa val avgör hur systemets arkitektur ser ut. 

5.1.1 Mycket bearbetning i front-end  

Det är möjligt att lägga mycket, om inte all, bearbetning av förfrågningar från användare i 

front-end med hjälp av programmeringsspråk anpassade för front-end, såsom PHP. PHP är ett 

programmeringsspråk som kan bäddas in i vanliga HTML-filer för att skapa en mer dynamisk 

webbsida utifrån bland annat inmatning från användare. För att lära sig mer om PHP användes 

utbildningslitteratur av Vaswani [21] samt en PHP manual [25]. Med hjälp av PHP är det 

även möjligt att hämta, lägga till, ändra och ta bort information från en databas. Genom att 

göra detta kan behandling av data i back-end helt elimineras genom att från front-end direkt 

hämta ut och behandla den data som behövs från databasen. Ett exempel på hur 

programarkitekturen kan se ut om detta tillvägagångssätt används presenteras i Figur 5.   

 

Att använda denna arkitektur vid utvecklingen av verktyget som utvecklas i detta arbete är 

möjligt, men det finns några nackdelar. Eftersom ramverket AngularJS används i 

webbgränssnittet, vilket betyder att koden för detta också tillhör front-end, kan detta leda till 

programkoden och programstrukturen blir svåröverskådlig om ett programmeringsspråk som 

PHP används. Denna arkitektur leder även till att programkod för både de visuella delarna av 
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webbgränssnittet och behandling av information från databasen i stort sett hamnar i samma 

programfiler, vilket i sin tur gör att det blir svårare för flera utvecklare att arbeta samtidigt. 

Eftersom det examensarbete som utförs parallellt med det som presenteras i denna rapport står 

för utvecklingen av de visuella delarna av webbgränssnittet är det viktigt att flera utvecklare 

kan arbeta samtidigt vid utvecklingen av verktyget.  

 

Figur 5. Exempel på en hur en arkitektur där mycket bearbetning utförs i front-end kan se ut 

 

En annan nackdel med att lägga stor del av programkoden i front-end genom att använda till 

exempel PHP är möjligheten att utveckla verktyget. Eftersom företaget som kommer att 

använda verktyget inte är helt säkra på hur verktyget kommer att användas eller hur det ska se 

ut är de inte heller säkra på att ett webbgränssnitt är det som kommer att användas i slutändan. 

Detta betyder att om all bearbetning och logik placeras i front-end och företaget sedan 

bestämmer sig för att använda ett annat gränssnitt kan detta leda till att en liten del av den 

programkod som utvecklats kan återanvändas.  
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5.1.2 Flernivåarkitektur 

En annan arkitektur som kan användas är att dela upp systemets delar i flera nivåer, där all 

programkod inom samma nivå utför liknande uppgifter. Ett vanligt antal nivåer som brukar 

användas i webbaserade system är tre stycken, samma antal som Zha och Sriram [16] 

använder i prototypen av ett system som de utvecklat och presenterar i sin rapport Platform-

based product design and development: A knowledge-intensive support approach. De olika 

nivåerna tilldelas olika uppgiftsområden och kommunicerar med varandra via olika gränssnitt 

och protokoll. Nivåerna behandlas alltså som separata moduler och kan även fysiskt separeras 

genom att placeras på olika servrar.  

 

Används denna arkitektur för att utveckla verktyget i denna rapport kan de tre nivåerna delas 

upp i distinkta nivåer med specifika ändamål. Den första nivån är själva webbgränssnittet och 

innehåller all programkod som behövs för att presentera information, ta emot inmatning från 

användare samt kommunicera med den andra nivån. Den andra nivån består sedan av all 

programkod som behövs för att ta emot förfrågningar från första nivån, hämta ut information 

ur databasen, behandla informationen som hämtats ut och till slut skicka tillbaka information 

till första nivån. Till slut består den tredje och sista nivån av databashanteraren och 

datalagringen. I Figur 6 visas en visuell bild av hur denna uppdelning ser ut och hur de olika 

nivåerna kommunicerar med varandra.  

 

Den arkitektur som beskrivs här delar många likheter med en vanligt använd arkitektur som 

kallas Model-View-Controller (MVC). Kupp och Makris [26] beskriver de olika delarna i en 

MVC-arkitektur som att views innehåller all presentationslogik, models innehåller all 

databaslogik och controllers innehåller all analytisk logik. Detta är alltså samma uppdelning 

som i den flernivåarkitekturen som beskrivs ovan. Men både Kupp och Makris [26] samt 

Burbeck [27] beskriver en egenskap hos MVC-arkitekturen som skiljer sig från den beskrivna 

flernivåarkitekturen, detta är att i MVC-arkitekturen interagerar views och models direkt med 

varandra.  
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Figur 6. Visuell bild av hur verktyget kan delas upp i tre nivåer 

 

En annan välkänd arkitektur som liknar både MVC-arkitekturen och den flernivåarkitektur 

som beskrivs brukar kallas för three-tiered arkitektur. Tie et al. [28] beskriver hur denna 

arkitektur delar upp en dataprocess i tre delar. Den första delen är presentationslagret där 

användargränssnittet finns, den andra är mellanlagret där de flesta av systemets beräkningar 

utförs och det sista är datalagringsskiktet där data sparas och hanteras. Tie et al. [28] beskriver 

även hur presentationslagret endast interagerar med mellanlagret, och motsvarande gäller 

även för datalagringsskiktet. Till skillnad från MVC-arkitekturen interagerar alltså inte 

presentationslagret och datalagringsskiktet i en three-tiered arkitektur direkt med varandra. 

De olika nivåerna i den flernivåarkitektur som beskrivs ovan fungerar alltså precis som 

delarna i en three-tiered arkitektur.  
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En fördel med denna typ av flernivåarkitektur som beskrivs är möjligheten att återanvända 

programkod om systemet utvecklas. Eftersom all programkod för webbgränssnittet finns i 

nivå 1 och använder resurser från nivå 2 för att hämta information kan förhoppningsvis en stor 

del av programkoden i nivå 2 återanvändas om ett nytt användargränssnitt utvecklas. 

Arkitekturen underlättar även förändring eller uppdatering av programkod i de olika nivåerna 

utan att detta påverkar någon annan nivå, under förutsättningen att kommunikationen mellan 

två nivåer inte förändras. Nivå tre skulle till exempel helt kunna bytas ut till en ny 

databashanterare eller ny databasteknik utan att nivå 2 påverkas under förutsättning att den 

nya databasen besvarar anrop från nivå 2 på samma sätt som den tidigare databasen gjort. Alla 

dessa fördelar gör att denna arkitektur är den som används för verktyget.  

5.2 Designval inom de olika nivåerna 

Vid användandet av en flernivåarkitektur är, som sagt, de olika nivåerna inte direkt beroende 

av designval eller val av programmeringsspråk som görs i andra nivåer. Detta leder till att det 

finns många olika sätt att implementera de olika nivåerna, förutsatt att valet inte leder till att 

inget gränssnitt mellan de olika nivåerna existerar. Val av databasteknik, databashanterare och 

datamodell för nivå 3 presenterades i föregående kapitel och utvecklingen av programkoden i 

nivå 1 ingår inte i detta examensarbete. Därmed kommer detta kapitel att ta upp designval 

inom nivå 2 samt gränssnitten mellan nivå 2 och de två andra nivåerna. 

5.2.1 Gränssnitt mellan nivå 2 och 3 

Som tidigare presenterats används en relationsdatabas som datalagring och databashanteraren 

som används är MySQL. MySQL erbjuder flera olika metoder för att i nivå 2 hämta data från 

nivå 3. Bland annat kan den SQL-fråga som behövs för att hämta relevant data ur databasen 

formuleras direkt i programkoden och sedan skickas till MySQL för att sedan ta emot svaret. 

Denna metod kan användas vid utvecklingen av verktyget i detta arbete men metoden 

uppfyller inte riktigt tanken bakom flernivåarkitekturen, alltså att nivåerna skall vara 

separerade från varandra och endast utbyta information via olika gränssnitt. Men om SQL-

frågan formuleras i programkoden på nivå 2 och datamodellen i nivå 3 sedan förändras kan 

detta leda till att SQL-frågan och programkoden i nivå 2 måste förändras, vilket betyder att 

det då finns ett beroende mellan nivåerna.  
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En annan metod som kan användas i MySQL är så kallade Stored Procedures där 

databasoperationer kan sparas i funktioner vilket gör att ett API för databasen kan skapas. 

Detta betyder alltså att SQL-frågor kan skapas i funktioner och sedan utförs ett 

funktionsanrop från nivå 2 för att hämta data. Detta betyder även att om någon ändring av till 

exempel datamodellen utförs behöver endast den sparade funktionen i databasen ändras utan 

att påverka programkod på nivå 2. Det API som bildas när Stored Procedures används kan 

även användas av flera applikationer vilket betyder att om en ny applikation som bygger på 

samma databas skall utvecklas kan mycket programkod i databasen återanvändas. I 

gränssnittet mellan nivå 2 och 3 för verktyget används Stored Procedures.  

5.2.2 Gränssnitt mellan nivå 1 och 2 

Ett av kraven på verktyget är att ramverket AngularJS samt ett RESTful API skall användas, 

vilket påverkar hur gränssnittet mellan nivå 1 och 2 ser ut. Att ett RESTful API skall 

användas betyder att den webbtjänst som kommunicerar med webbgränssnittet måste följa 

den arkitekturella stil som kallas för REST (Representational State Transfer). Ett API för en 

webbtjänst som följer denna stil kan kortfattat beskrivas som ett API där endast de fyra http-

metoderna GET, PUT, POST och DELETE implementeras samt att varje resurs identifieras 

med hjälp av en unik adress, en adress i form av en URI (Uniform Resource Identifier). Detta 

betyder att om en resurs skall användas anges dess URI samt vilken av de fyra metoderna som 

skall användas.  

 

Användningen av ramverket AngularJS ställer krav på att de data som returneras till 

webbgränssnittet skall vara i form av en JSON-fil, eftersom detta filformat används av 

AngularJS. Detta är en av anledningarna till att ett RESTful API används, eftersom JSON är 

ett av de filformat som kan returneras från ett RESTful API. Allt detta betyder att i nivå 2 

skall en webbtjänst med ett RESTful API som returnerar information i form av JSON-filer till 

nivå 1 utvecklas.  

5.2.3 Utveckling av nivå 2 

För att utveckla de tjänster och den bearbetning som utförs i nivå 2 används 

programmeringsspråket Java. Anledningen till detta är att Java är ett kraftfullt välanvänt 

programmeringsspråk som både kan användas för att skapa en webbtjänst som använder ett 

RESTful API samt kommunicera med en MySQL-databas. I denna sektion presenteras 
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strukturen för programkoden i nivå 2 samt olika metoder för att skapa de JSON-filer som skall 

returneras. 

5.2.3.1 Programstrukturen 

Programstrukturen i nivå 2 består av en webbtjänst som tar emot förfrågningar från nivå 1 via 

ett RESTful API och returnerar JSON-filer med den information som efterfrågats. Strukturen 

på de JSON-filer som returneras skiljer sig åt mellan de olika vyerna i webbgränssnittet. 

Därför finns det i webbtjänsten olika resurser, eller metoder, för de olika vyerna, där de olika 

resurserna identifieras med hjälp av en URI. För att till exempel hämta en JSON-fil för en viss 

frekvensvariant används http-metoden GET tillsammans med den URI som identifierar 

korrekt metod samt ett id för att identifiera frekvensvarianten. Metoderna i webbtjänsten som 

används vid ett sådant anrop anropar i sin tur andra metoder för att hämta data ur databasen 

samt behandla dessa data och därigenom skapa de JSON-filer som skall returneras.  

5.2.3.2 Skapandet av filerna som returneras 

För att skapa de JSON-filer som returneras vid ett anrop från nivå 1 finns det olika 

tillvägagångssätt. Strukturen på JSON-filerna är definierad i nivå 1 för att kunna användas i 

de olika graferna och tabellerna som finns i webbgränssnittet och därmed får inte denna 

struktur ändras. För att skapa denna struktur har två olika tillvägagångssätt undersökts. Det 

första tillvägagångssättet är att skapa hela strukturen med all data i en textsträng och sedan 

returnera denna till nivå 1 som vanlig text, för att sedan i nivå 1 behandla denna som en 

JSON-fil. Detta tillvägagångssätt ger full kontroll över att skapa den exakta strukturen på 

JSON-filen, men nackdelarna är att nivå 1 inte tar emot denna som en JSON-fil samtidigt som 

programkoden för att skapa strukturen kan bli komplex och svåröverskådlig.  

 

Det andra tillvägagångssättet är att använda inbyggda funktioner i det Java-ramverk som 

används för att implementera webbtjänsten som tar emot förfrågningar från nivå 1 via ett 

RESTful API. Dessa inbyggda funktioner kan omvandla Java-objekt till bland annat JSON-

format. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att ingen programkod behöver utvecklas för 

att utföra denna omvandling men nackdelen är att det blir svårare att exakt definiera 

strukturen på den JSON-fil som skapas. För att lösa detta kan strukturen för det Java-objekt 

som omvandlas skapas för att likna den struktur som JSON-filen skall ha. Det finns även flera 

konfigureringsalternativ som anges till de inbyggda funktionerna som utför omvandlingen för 

att kontrollera hur denna går till.  
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6 Implementering 

I kapitel 4 och 5 har fördelarna och nackdelarna med olika val av implementeringsmetoder 

och designval presenterats för att kunna jämföras. I detta kapitel presenteras vilka av dessa 

alternativ som används i verktyget och varför dessa alternativ valdes. En presentation av de 

delar av verktyget som implementerats samt en del om kravspecifikationens utveckling under 

arbetet ingår även i kapitlet.  

6.1 Val av datalagring 

I kapitel 4 presenterades olika databastekniker och datamodeller som kan användas i 

verktyget och redan i samma kapitel presenterades vilken databasteknik som används. I denna 

sektion följer en mer detaljerad förklaring till varför denna databasteknik valdes samt en 

presentation och argumentation för vilken datamodell som används i verktyget.  

6.1.1 Databasteknik 

Som tidigare angivits används en relationsdatabas eftersom antalet poster som kommer att 

sparas i databasen antagligen inte är väldigt många samtidigt som strukturen på de data som 

sparas till stor del är statisk. Men det finns även andra anledningar till att en relationsdatabas 

används. En av dessa anledningar är att möjligheten till helt dynamiska datastrukturer i 

dokumentorienterade databaser faktiskt kan visas sig vara en nackdel. Detta är på grund av att 

om datastrukturen till stor del är statisk, och senare delar i verktyget utvecklas utifrån att det 

som sparas i databasen har denna statiska struktur, krävs många kontroller då data placeras i 

databasen för att se till att den statiska strukturen följs. I en relationsdatabas utförs vissa av 

dessa kontroller implicit eftersom den datamodell som används måste följas. I en 

dokumentdatabas, där data till exempel sparas i XML-format, utförs inte heller någon 

typkontroll på de data som finns i XML-dokumentet som sparas, eftersom allt egentligen 

sparas som text. I en relationsdatabas har varje attribut en typ vilket gör att det inte går att 

tilldela en textsträng till ett attribut där ett heltal skall sparas. 

 

I de grafer och tabeller som visas i webbgränssnittet ligger även stort fokus på att presentera 

tider och datum, såsom den totala utvecklingstiden för en viss frekvensvariant och 

kompetensgrupp eller när en viss frekvensvariant och alla dess underelement är 

färdigutvecklade. Att samla in information som detta i en dokumentdatabas kan bli komplext 
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om informationen för varje underelement är placerat i ett separat dokument eftersom 

dokumenten inte har någon direkt relation till varandra, utöver att namnet på de element som 

en frekvensvariant eller ett element består av står med i dokumentet. Utifrån den tidigare 

forskning som presenteras i kapitel 2 kan det urskiljas att relationsdatabaser används i flera av 

de prototyper av verktyg som presenteras, såsom Zhang och Li [18] samt Seliger och Zettl 

[17], vilket också till viss del talar för valet av relationsdatabas.  

6.1.2 Datamodell 

I kapitel 4 presenteras två olika datamodeller för användning i en relationsdatabas, den ena 

med en mer hierarkisk struktur för de olika elementen och den andra där alla element sparas i 

en och samma tabell. När dessa två modeller till en början utvecklades gjordes detta med 

förmodan att den normala strukturen för uppbyggnaden av en frekvensvariant, som visas i 

Figur 3, alltid gäller. Vid denna tidpunkt hade de båda modellerna i princip samma 

egenskaper och den främsta skillnaden var antalet tabeller samt hur väl de båda modellerna 

åskådliggjorde strukturen hos sammansättningen av en frekvensvariant. På grund av detta 

förespråkades vid denna tidpunkt den hierarkiska modellen just för att denna åskådliggjorde 

strukturen.  

 

När det senare i arbetet kom fram att denna hierarkiska struktur hos frekvensvarianter inte 

alltid efterföljs, utan att strukturen kan se ut som den i Figur 2, hade de båda modellerna inte 

längre samma egenskaper. För att kunna spara strukturer som inte följer den normala 

strukturen i den hierarkiska modellen, som visas i Figur 1, måste som sagt antingen påhittade 

element läggas till eller en förändring av modellen ske. Båda dessa lösningar leder alltså till 

andra problem såsom att de påhittade elementen på något sätt måste hanteras respektive att 

modellen blir mer komplex, medan ingen åtgärd behöver vidtas för att använda den andra 

modellen som visas i Figur 4 och där alla element sparas i samma tabell. Därmed är det den 

modell där alla element sparas i samma tabell som används i verktyget. 

6.2 Implementering av den kod som bearbetar data 

Vid implementeringen av den kod som i nivå 2 bearbetar data från databasen undersöktes 

olika alternativ för hur denna behandling skulle gå till. Utöver detta undersöktes även när 

denna behandling skulle ske, alltså om detta skulle ske direkt efter ett anrop från nivå 1 eller 

om behandlingen istället skulle skett vid ett tidigare tillfälle och att den JSON-fil som skapas 
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då sparas för att vid ett anrop från nivå 1 direkt returnera den färdiga JSON-filen. I denna 

sektion presenteras fördelar och nackdelar med de olika alternativen som undersökts samt 

vilket som i slutändan användes vid implementeringen av verktyget.  

6.2.1 När utförs databehandlingen 

De två alternativen för när data behandlas och JSON-filerna som returneras till nivå 1 skapas 

som undersökts är alltså att antingen utföra detta direkt efter varje anrop från nivå 1 eller att 

detta utförts vid ett tidigare tillfälle. Om denna behandling skulle skett vid ett tidigare tillfälle 

betyder detta att för varje vy och varje data som presenteras i denna vy behöver en JSON-fil 

skapas och sedan sparas för att vid ett senare tillfälle kunna hämta denna fil. För att dessa 

JSON-filer skall innehålla korrekt data måste berörda filer genereras på nytt varje gång ny 

data läggs till i databasen eller gammal data uppdateras. Den främsta fördelen med denna 

metod är att även om behandlingen av data skulle vara tidskrävande är detta inget som 

användare av verktyget uppfattar eftersom behandlingen utförts vid en tidigare tidpunkt. 

 

Används istället den andra metoden där behandlingen av data sker direkt efter ett anrop från 

nivå 1, alltså då en användare använder verktyget, betyder detta att om behandlingen är 

tidskrävande är detta något som användaren upptäcker. Användaren upptäcker detta eftersom 

det kommer ta tid att presentera den sida i webbgränssnittet som användaren begärt. En annan 

nackdel med denna metod är att om till exempel två olika användare begär samma sida i 

webbgränssnittet tätt inpå varandra kommer samma data ur databasen att behandlas på samma 

sätt två gånger. Trots dessa nackdelar används denna metod i verktyget. 

 

Anledningen till att metoden där data behandlas vid varje anrop är dels på grund av osäkerhet 

om något problem med exekveringstid kommer att uppstå men främst på grund av att en av 

vyerna i webbgränssnittet är en jämförelsevy. I denna jämförelsevy skall minst två objekt, 

alltså till exempel produkt, frekvensvariant eller element, av samma typ kunna jämföras. Detta 

betyder alltså att för varje kombination av till exempel frekvensvarianter skall en JSON-fil 

skapas och med hjälp av simpel kombinatorik är det tydligt att antalet sådana kombinationer 

växer stadigt med antalet frekvensvarianter som finns i databasen. Skulle då även möjligheten 

att jämföra tre eller ännu fler objekt implementeras betyder detta att antalet kombinationer 

ökar mångfalt. En annan nackdel med att förberäkna alla kombinationer är att kombinationer 

som kanske aldrig skulle undersökas, såsom kombinationer mellan nya och gamla 

frekvensvarianter, skapas i onödan.  
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För att ändå uppmärksamma och planera för att problem med exekveringstid skulle kunna 

uppstå har möjligheten att använda så kallad object-relational mapping, med hjälp av till 

exempel Java Persistence API [29] eller ramverket Hibernate ORM [30] som gör det möjligt 

att spara objektstrukturer i Java, undersökts, dock ej utförligt. Dessa tekniker skulle alltså 

kunna användas som en cache där vanligen eller nyligen använda vyer kan sparas för att inte 

behöva skapas varje gång de används. Om problem med exekveringstid skulle uppstå skulle 

alltså en sådan cache kunna implementeras utan att programkod i nivå 1 eller nivå 3 påverkas 

på grund av den programarkitektur som valts. Skulle väldigt stora problem uppstå skulle till 

och med hela nivå 2 kunna byggas om för att kanske istället implementera metoden där 

JSON-filer till vyer beräknas i förtid.  

6.2.2 Hur formatet på den information som skickas tillbaka skapas 

I kapitel 5 diskuterades två olika tekniker för att skapa de JSON-filer som returneras till nivå 

1. Den ena metoden gick ut på att skapa hela filen i en textsträng och sedan returnera denna 

textsträng för att låta nivå 1 behandla denna som en JSON-fil och den andra metoden där 

inbyggda funktioner i det Java-ramverk används utför omvandlingen från ett Java-objekt till 

en JSON-fil. Den metod som valdes var att låta de inbyggda funktionerna utföra denna 

omvandling eftersom det ändå fanns många konfigureringsalternativ för att påverka hur 

funktionerna utförde omvandlingen. Detta betyder att den korrekta strukturen på JSON-filen 

kunde uppnås utan att behöva skapa denna i en textsträng.  

6.2.3 Ramverk som använts vid implementeringen 

För att implementera programlogiken i nivå 2 av verktyget används som sagt 

programmeringsspråket Java. Några av de viktigaste ramverken som används vid 

implementeringen av koden i denna del av verktyget presenteras i denna sektion för att få en 

tydligare överblick över hur verktyget fungerar.  

6.2.3.1 Datahämtning från databas 

Data hämtas, som tidigare nämnt, från databasen genom att använda så kallade Stored 

Procedures, alltså databasoperationer som är sparade i databasen och tillsammans utgör ett 

API för databasen. För att använda dessa sparade procedurer i programkoden måste först en 

kontakt etableras med databasen, sedan måste dessa proceduranrop på något sätt skickas till 

databasen och slutligen måste svaren från dessa proceduranrop hanteras. Detta utförs i 
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programkoden genom att använda Java Database Connectivity (JDBC) API [31], som är ett 

standardiserat API och används för just dessa ändamål.  

6.2.3.2 Implementering av gränssnitt mellan nivå 1 och nivå 2 

Kommunikation mellan nivå 1 och nivå 2 i verktyget skall, som tidigare sagt, ske via ett så 

kallat RESTful API och därmed måste alltså en RESTful-webbtjänst skapas. Denna 

webbtjänst skapas genom att använda ramverket Jersey [32] som innehåller funktioner och 

verktyg för att förenkla skapandet av RESTful-webbtjänster. Anledningen till att just 

ramverket Jersey [32] används är på grund av att detta ramverk är referensimplementationen 

för ett standardiserat API som heter JAX-RS API och som används för att skapa RESTful-

webbtjänster. Den skapade webbtjänsten och resten av programkoden måste sedan exekveras 

på en applikationsserver. Det finns en mängd olika applikationsservrar för Java men ingen 

jämförelse mellan olika servrar har utförts och den som används är GlassFish [33].  

6.3 Kravspecifikationens utveckling 

Under arbetets gång har kraven på verktyget, som presenteras i kapitel 1, till viss del 

utvecklats och förändrats, mycket på grund av att kravspecifikationen utvecklats av ett arbete 

som till stor del utfördes parallellt med detta arbete. Vissa av kraven fastställdes relativt tidigt 

och förändrades inte under arbetets gång, såsom kraven om att ett webbgränssnitt används för 

att presentera information, vilket ramverk som används i webbgränssnittet eller att ett 

RESTful API används för att skicka och ta emot data. Men framförallt utformningen av de 

vyer som existerar i webbgränssnittet förändrades en hel del medan arbetet fortskred.  

  

Till varje vy i webbgränssnittet hör även en viss struktur på den JSON-fil som används för 

vyn. Strukturen på JSON-filen bestäms av de grafer och tabeller som finns i vyn på grund av 

att graferna och tabellerna kräver en viss struktur på de data som presenteras i dessa. Om två 

olika vyer innehåller samma typ av graf eller tabell med samma typ av data ser alltså den del i 

JSON-filen som representerar grafen eller tabellen likadan ut i de båda vyerna. För att 

undvika problem med att vyerna, och därmed även strukturen på JSON-filerna, förändrades 

medan arbete för att skapa dessa i nivå 2 pågick utvecklades datamodellen och databasen 

innan arbete med nivå 2 började. Detta kan även ses som en logisk arbetsföljd då 

programkoden i nivå 2 är beroende av databasen för att hämta data.  
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När utvecklingen av programkoden i nivå 2 sedan påbörjades var större delen av alla vyer 

redan definierade och problem med vyer som förändrades undveks. Eftersom varje graf eller 

tabell i en vy motsvarar en del i JSON-filen samt att de olika delarna inte har några relationer 

sinsemellan kan varje del utvecklas separat. Detta leder då till att om någon vy förändras 

påverkas inte all programkod som skapar JSON-filen för vyn, utan endast en del av koden.     
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7 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras en utvärdering av verktyget gentemot den kravspecifikation som 

presenteras i kapitel 1 samt en utvärdering av den metod som använts i arbetet. Utvärderingen 

av kraven om att verktyget skall presentera information i ett webbgränssnitt, använda 

ramverket AngularJS samt att data skall skickas och tas emot med hjälp av ett RESTful API 

är relativt trivial eftersom antingen är dessa krav uppfyllda eller inte. Men utifrån kravet att 

verktyget presenterar information i ett webbgränssnitt följer ett annat relativt underförstått 

krav. Detta följdkrav är att tiden det tar att ladda en sida i webbgränssnittet måste vara kort 

nog för att användarna inte skall uppfatta verktyget som långsamt.  

7.1 Analys av exekveringstid 

För att användare av verktyget inte skall uppfatta detta som långsamt måste alltså 

exekveringstiden för verktyget begränsas. Någon exakt tidsgräns för när ett webbgränssnitt 

uppfattas som långsamt används inte i detta arbete men de flesta människor har antagligen en 

intuitiv känsla för hur lång tid en webbsida kan ladda innan de anser att denna är långsam. 

Efter att all programkod för att skapa JSON-filen till en vy utvecklats testades detta 

tillsammans med webbgränssnittet. Vid testerna utfördes enklare mätningar av 

exekveringstiden för programmet för att undersöka hur lång denna tid är.  

 

Då testerna utfördes exekverades både MySQL-servern och applikationsservern på samma 

portabla dator, där de två servrarna endast hade möjlighet att utnyttja en del av processorns 

maximala kapacitet. Eftersom detta arbete omfattar den delen av verktyget som skapar den 

JSON-fil som begärs, och inte de beräkningar eller den bearbetning som görs i själva 

webbgränssnittet, undersöktes endast exekveringstiden från det att webbgränssnittet skickar 

en förfrågan om en JSON-fil till dess att JSON-filen returneras. Vid testerna uppmättes denna 

exekveringstid till mellan 400 och 500 millisekunder och förhoppningarna är att då de båda 

servrarna exekveras på en dedikerad dator skall denna tid minska.  

7.2 Skapandet av vyerna 

Som tidigare nämnt utgör varje metod för att skapa en JSON-fil till en vy i webbgränssnittet 

en resurs i det RESTful API som skapats, varje metod har alltså en egen URI. Kravet i 
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kravspecifikationen fastställde endast att webbgränssnittet skulle bestå av ett antal vyer men 

inga riktlinjer för hur informationen till dessa vyer skapas uppgavs. Genom att skapa en resurs 

för varje typ av vy blir det enkelt att lägga till, ta bort eller ändra en vy. Ingen större möda 

lades ner på att undersöka alternativa metoder för att strukturera skapandet av JSON-filerna 

men efter att ha använt den valda metoden anses denna passa bra i verktyget. 

7.3 Utvärdering av programarkitekturen   

Valet av den programarkitektur som används i verktyget har inte angivits i något krav utan är 

något som arbetats fram i detta projekt. Arkitekturen, och fördelarna med denna, 

presenterades i kapitel 5 och Figur 8 presenterar en bild av hur verktygets slutgiltiga 

uppdelning ser ut samt vad som ingår i de olika delarna. Utöver de fördelar med 

programarkitekturen som nämns i kapitel 5 är en av de främsta fördelarna som uppkommit vid 

användningen av denna arkitektur att de olika delarna har kunnat utvecklas separat.  

 

 

Figur 8. Delarna som verktyget delats upp i och hur delarna interagerar 
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Eftersom utveckling av webbgränssnittet inte ingått i detta arbete, utan i ett annat 

examensarbete som utförts delvis parallellt med detta, har det varit viktig att denna utveckling 

och utvecklingen av back-end, där webbtjänsten och databasen ingår, inte hämmat varandra. 

Detta problem har alltså genom användning av arkitekturen i Figur 8 lösts genom att statiska 

JSON-filer använts vid utvecklingen av webbgränssnittet och eftersom webbtjänsten har ett 

RESTful API har en vanlig webbläsare kunnat användas för att testa metoderna i 

webbtjänsten.  

7.4 Utvärdering av metoder och material 

Vid en utvärdering av de metoder och material som använts i arbetet kan det till en början 

nämnas att den kritik gentemot användning av utbildningslitteratur och dokumentationer, som 

tas upp i kapitel 3, var delvis befogad. Att dessa typer av källor främst tar upp fördelarna med 

de programmeringsspråk eller databashanterare som de skriver om är antagligen inte något 

speciellt eftersom källornas syfte är främst att förmedla vad teknikerna som behandlas kan 

användas till, inte tvärtom. Bara genom att läsa titeln på boken How to Do Everything with 

PHP & MySQL skriven av Vaswani [21] märks det att han antagligen har en positiv 

inställning gentemot både PHP och MySQL.  

 

Att jämföra olika designval eller implementeringsmetoder med hjälp av filosofiska 

antaganden bör också utvärderas. Användningen av filosofiska antaganden kan kritiseras 

eftersom dessa kan påverkas av subjektivitet. Det kan även kritiseras eftersom ytterligare 

information skulle kunna påverka dessa filosofiska antaganden och därmed valet som görs, 

vilket leder till frågan om hur mycket information som behövs för att valet skall anses vara 

kvalificerat. Därmed är det viktigt att påpeka att de val som utförts vid utvecklingen och 

implementeringen av verktyget i detta arbete inte nödvändigtvis måste vara de bästa valen, 

istället är det de val som anses passa bra i verktyget. Trots detta anses den använda metoden 

ha fungerat bra i arbetet.  
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8 Slutsatser och framtida arbete 

I detta kapitel följer de slutsatser som kan dras utifrån arbetet, baserat på delar av vad som 

presenteras i kapitel 1, tillsammans med förslag på framtida arbete presenteras även. Arbetet 

har huvudsakligen omfattat undersökning av olika databastekniker och programarkitekturer 

samt utveckling av datamodeller och programkod för att utföra behandling av data. 

8.1 Slutsatser 

Den främsta slutsats som kan dras utifrån arbetet är att ett verktyg som uppfyller de krav som 

presenteras i kravspecifikationen kan skapas med hjälp av de designval och 

implementeringsmetoder som redogörs för i denna rapport. Detta betyder att frågeställningen, 

som ställer frågan om hur ett verktyg kan designas och implementeras för att uppfylla 

kravspecifikationen, är besvarad. Vad gäller syftet med rapporten, alltså att undersöka och 

redogöra för hur verktyget kan skapas, är detta också uppfyllt eftersom olika designval och 

implementeringsmetod har presenterats och jämförts i denna rapport.  

 

Målet med arbetet var att skapa ett verktyg som underlättar och effektiviserar ett modulärt 

arbetssätt. Verktyget som utvecklats har testats för undersöka om den planerade 

funktionaliteten fungerar, men tester för att undersöka vilken påverkan verktyget har på en 

modulärt produktutveckling har inte genomförts. På grund av detta kan målet endast anses 

vara delvis uppfyllt, eftersom ett verktyg som visualiserar viktig information i form av grafer 

och tabeller i ett webbgränssnitt utvecklats. Men eftersom ingen undersökning på verktygets 

påverkan vid användning utförts kan ingen slutsats kring hur denna ser ut dras.  

8.2 Framtida arbete 

Ett framtida arbete inom detta område kan bestå i att utföra en fullständig evaluering kring hur 

det verktyg som utvecklats kan påverka en modulär produktutveckling. Då skulle verktyget 

kunna användas i praktiken vid utveckling av produkter och påverkan som verktyget ger 

skulle kunna analyseras med hjälp av parametrar såsom utvecklingstiden, 

utvecklingskostnader eller kvalitén hos tillverkade produkter. En annan tänkbar metod för att 

analyser vilken påverkan verktyget har är att låta produktutvecklare använda verktyget och 

sedan svara på hur dem anser att det påverkat utvecklingen.    
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En fullständig fallstudie och evaluering av det verktyg som utvecklats skulle kunna utgöra ett 

annat framtida arbete. I detta arbete skulle det kunna ingå att utföra prestandatester och andra 

utvärderingar för att avgöra om de designval och implementationsmetoder som använts kan 

effektiviseras. Ett liknande verktyg, men med andra designval och implementationsmetoder, 

skulle kunna utvecklas för att jämföra de två verktygen.  
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