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Sammanfattning 

Kungliga Tekniska Högskolan har för en tid sedan anordnat så kallade 

”workshops” för att hjälpa studenter med sina studier. Dessa 

workshops ger studenterna tillfälle att få hjälp av assistenter. Syftet med 

detta projekt är därför att göra administrationen för 

workshopstillfällena så effektiv och smidig som möjligt. 

För att uppnå detta syfte har en webbapplikation konstruerats i 

utvecklingsmiljön Netbeans och är baserad på en treskiktsarkitektur. 

Detta har genomförts med hjälp av utvecklingsmetoden Scrum och 

programmeringsspråket Java. Stor vikt har lagts på att skapa en 

modulär applikation med fokus på hållbar utveckling. 

Resultatet har blivit en webbapplikation som kan nås via mobila 

enheter, surfplattor och stationära enheter. Den har prestandatestats och 

är därmed redo för att testas för en utvärdering av dess effektivitet och 

inverkan på workshopverksamheten.  

 

Nyckelord: webbapplikation, java EE, SQL, CSS, Bootstrap, Netbeans, 

DHTMLX-JavaPlanner, Objektorienterat programmering, MySQL 

databas, säkerhet, Java Server Faces, Java Server Pages, Treskikts-

arkitektur  
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Abstract 

The Royal Institute of Technology has recently arranged so-called 

"workshops" to help students with their studies. These workshops give 

students the opportunity to receive help from assistants. The purpose of 

this project is to make the administration of the workshop sessions as 

efficient and seamless as possible. 

To achieve this purpose, a web application has been designed in 

Netbeans the development environment and is based on three-layer 

architecture. This has been implemented using the Scrum development 

methodology and the Java programming language. Great emphasis was 

placed on creating a modular application with focus on sustainable 

development. 

The result is a web application that can be accessed via mobile devices, 

tablets, and stationary units. Its performance has been tested and the 

web application is thus ready to be tested in order to evaluate its 

effectiveness and impact on the workshop activities. 

 

Keywords: web application, java EE, SQL, CSS, Bootstrap, Netbeans, 

DHTMLX-JavaPlanner, Object-Oriented programming, MySQL 

database, security, Java Server Faces, Java Server Pages, three-layer 

architecture 
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Terminologi 

 

Förkortningar och akronymer 

 

API “Application Programming Interface” är en regeluppsätt-

ning för hur en viss programvara kan kommunicera med 

annan programvara. 

DBHS Ett databashanteringssystem ändvänds för att lagra och 

bearbeta lagrat data [1]. 

HTTP(S) HTTP är ”Hyper Text Transfer Protocol”, som är ansvarig 

för att skicka och ta emot data över Internet. HTTPS är 

säker HTTP och används när kommunikationen måste 

säkras för att förhindra icke auktoriserad tillträde [2]. 
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Förord 

Jag vill tacka alla som har varit inblandade i detta examensarbete för en 

trevlig och lärorik period. 
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1 Inledning 

I Kungliga Tekniska Högskolan används en lärometod som kallas 

”workshop”. Den går ut på att elever kan få samlas i ett klassrum där de 

kan få hjälp av assistenter som har kunskap inom de områden som 

studenterna för tillfället studerar.  

För att workshopstillfällena ska fungera så smidigt som möjligt behöver 

administrationen av dessa fungera smidigt. Detta projekt syftar därför 

till att göra administrationen för workshopstillfällena så effektiv och 

smidig som möjligt vilket gynnar både administratörer, assistenter och 

studenter.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Sektionen för Informationstekniks- och Nanoteknik (IN-sektionen) på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Kista, ordnar så kallade ”workshop” för 

studenter som behöver hjälp med sina studier. IN-sektionen ser till att 

det finns assistenter på varje workshop som kan hjälpa studenterna. 

Assistenterna behöver ett sätt att kunna meddela workshops-

koordinatorn vilka tider de kan jobba. Detta görs genom att använda 

den molnbaserade tjänsten Doodle som används för schemaläggning [3]. 

På hemsidan http://doodle.com skapar workshopskoordinatorn ett 

event, sedan skickar koordinatorn länken (för ”eventet”) till alla assi-

stenterna via mejl. Denna process sker löpande, därtill går assistenterna 

in på hemsidan och anger tider som passar dem att jobba. Figur 1 visar 

ett exempel på en sådan situation. 

http://doodle.com/
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Figur 1 Denna bild illustrerar hur "Assistent 1" har angett vilka dagar hen vill jobba. 

Det finns dock brister med denna lösning. Dels behöver alla assistenter 

vara tvungna att kontrollera regelbundet sina mailbox i väntan på att få 

Doodle-länken. Det är mycket påfrestande ur administrationssynvinkel 

med tanke på att administratören måste repetera hela processen som 

bland annat att skapa och skicka Doodle-länken. Dels vet studenterna 

inte vilka assistenter som kommer att jobba. Därtill kan studenterna 

finna sig i workshopen utan att ha den önskade assistenten närvarande. 

Dessutom finns det inte någon direkt kommunikation mellan 

koordinatorn och studenterna. Det gör att studenterna inte kan föreslå 

tider för workshopen vilket kan leda till att workshopstillfällena inte 

passar studenternas schema.  

Genom att komma med ett lösningsförslag som erbjuder ytterligare 

möjligheter och funktionaliteter, görs det i detta projekt ett försök till att 

adressera ovanstående problem.   
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1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att skapa en webbapplikation som 

underlättar och effektiviserar hanteringen av workshopen. Systemet 

skall ha en modulär design, på detta sätt kan systemet sträcka sig över 

andra områden och vara användbar även i framtiden då behov och 

förväntningar av systemet kan ändras. 

Lösningsförslaget skall byggas med hjälp av de verktyg och 

programmeringsspråk enligt verksamhetens praxis för att skapa robust 

kod av bra kvalité. Den ska också vara tillgänglig för användare med 

stationära enheter lika som användare med mobila enheter så att det når 

så många användare som möjligt (Se Figur 2). Ett grundläggande syfte 

med applikationen är att verka för en hållbar utveckling där säkerhet, 

tillgänglighet och utvecklingsbarhet går hand i hand. 

 

Figur 2 Workshopshemsidan ska vara tillgänglig från vanliga enheter. 

1.3 Avgränsningar 

 I detta projekt fokuseras det enbart på att implementera de funktional-

iteter som täcker workshopens nuvarande behov och på grund av 



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Inledning 

 

4 

tidsbrist ingår inte en undersökning om påverkan av applikationen i 

verksamheten. 

1.4 Lågnivåproblemformulering 

Projektets mål är att bygga en webbapplikation där workshopdeltagar-

na, bland annat assistenter och studenter, loggar in och föreslår tider 

som passar deras schema genom att skapa ett event. Ett event innehåller 

tiden som deltagaren önskar delta och ämnet som studenten efterlyser 

att fråga om. Detta underlättar schemaläggningen för workshops-

tillfällena eftersom koordinatorn får möjligheten att veta antalet student-

er som kommer att vara närvarande och vilka ämnen som de vill få 

hjälp med. Således kan administratören bestämma antalet assistenter 

och assistenterna kan i sin tur förbereda sig inför workshoptillfällen 

genom att läsa studenternas kommentarer. På så sätt minskas även 

väntetiden för att få hjälp av assistenter. Eftersom å ena sidan vet 

assistenterna någorlunda vilka frågor studenterna kommer att ställa och 

å andra sida kommer bara studenter med relevanta kunskapsbehov att 

vara närvarande på plats.  

I assistenternas profiler står det om assistenten och de ämnen som de 

kan hjälpa studenterna med. Genom att använda sig av assistentsprofil 

och eventen som studenterna redan skapat kan workshopskoordinatorn 

bestämma de mest lämpliga assistenter som kan jobba vid ett visst 

workshopstillfälle. Förutom detta är det även möjligt för studenterna att 

veta i förväg vilken assistent som är rätt att vända sig mot beroende på 

de frågor som de vill ha hjälp med. Följaktligen får de bestämma vilka 

workshopstillfällen de ska delta i. Figur 3, Figur 4 och Figur 5 ger en 

schematisk bild över lösningsförslaget.  
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Figur 3 Use-case diagram som visar vad en student kan dra nytta av workshop-

webbapplikation. 

 
Figur 4 Use-case diagrammet visar hur en assistent eller lärare kan utnyttja 

workshop-webbapplikationen. 
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Figur 5 Use-case diagram för workshop projekten. 

 

Utöver målen som beskrevs behöver applikationen ha andra viktiga 

egenskaper. Produkten ska fungera som en bas för resten av applikat-

ionen som ska gå att utveckla inkrementellt i framtiden. Applikationen 

ska kunna anpassa sig efter tre olika typer av enheter (läsplattor, stat-

ionära- och mobila enheter). Den ska inte kräva något tilläggsprogram 

såsom flash-player. Gammal data som systemet inte har behov av ska 

tas bort regelbundet. Det måste även finnas en superadministratör som 

delegerar administratörsrättigheter.  

För att uppnå målen används vissa speciella ramverk, bibliotek och 

mönster. För front-enden ska systemet byggas med hjälp av klass-

biblioteket DHTMLX-JavaPlanner som möjliggör skapandet av de olika 
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kalender-vyer. Bootstrap är klassbiblioteket som tillämpas för att skapa 

menyerna och övergripande layouten. På ställen där Bootstrap inte 

klarar av de speciella ändringarna i användargränssnitten, tillförs vanlig 

CSS. Därtill för att skydda webbapplikationens sidor krävs det olika 

filter för olika typer av användare (administratörer, assistenter och 

studenter). På så sätt minskas risken att obehöriga kommer åt de skydd-

ade sidorna. Vidare ska kommunikation mellan vyer och back-enden 

hanteras av olika ”managed Beans”. Huvudspråket som ska användas för 

back-enden är Java och på det appliceras olika Enterprise Java Beans (EJB) 

för att hantera logiken för databastransaktioner. Dessutom sker definie-

ring av databasen och kommunikationen med databasen med hjälp av 

klassbiblioteket Java Persistence API. MySQL-databasen ska användas som 

databashanteringssystem och hela applikationen ska köras på applikat-

ion-servern Glassfish. Det skall även byggas en så kallad ”Database 

Cleaner” vars uppgift är att ta bort gammal data som systemet inte har 

behov av. Samtidigt ska utvecklingen följa treskiktsarkitektur modellen för 

att separera logik och presentation. För att göra det möjligt att vidareut-

veckla produkten ska det även skapas ett arkitekturdokument som 

beskriver hur systemet är uppbyggt.  

1.5 Översikt  

Kapitel 1 Inledning – Reflekterar över vad projektet handlar om, 

bakgrunden, analysering av problemet samt visionen av produkten. 

Kapitel 2 Bakgrundsmaterial – Innehåller förklaring av några begrepp 

och information med syftet att skapa en bättre förståelse av rapporten.  

Kapitel 3 Metod – Förklarar de olika metoder som används för att 

utveckla produkten. 
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Kapitel 4 Utförandet – Beskriver produkten och vissa arkitekturella 

beslut samt hur metoderna och ramverken har används. Underrubriken 

"Problem" förklarar i detalj lösningen på några programmeringsproblem 

som dök upp.   

Kapitel 5 Resultat – Beskriver resultatet av konstruktionen av 

applikationen.  

Kapitel 6 Slutsatser och diskussioner – Presenterar slutsatser och 

reflektioner med en inblick i framtiden i förhållande till hållbar 

utveckling och andra etiska aspekter. 
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2 Bakgrundsmaterial  

I detta kapitel behandlas de bakgrundskunskaper som ökar förståelsen 

för innehållet av rapporten.  

2.1 Scrum 

Scrum är en etablerad användarmetod för utveckling av mjukvara. 

Denna metod och ramverk omfattar ett scrumteam och dess roller, 

aktiviteter, artefakter och regler [4]. Dessa komponenter är betydelse-

fulla och är nödvändiga inför användning av scrum (Se Figur 5).  

 
Figur 6 Sammanfattning av förhållandet mellan scrumartifakter och 

scrumaktiviteter [5]. 

2.1.1 Definitionen av ”Klar” 

När en inkrement markeras som ”klar” måste alla i scrumteamet ha en 

gemensam förståelse av vad ”klar” betyder, även om detta varearar 

mellan scrumteam [4]. Detta görs för att säkerställa transparens och 

bedöma när arbetet är slutfört [4]. I detta projekt sägs produktbacklogs-

elementen vara ”klar” då koden fungerar felfritt och systemet är kapabelt 

att göra det som förväntas enligt beskrivningen av elementen. 
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2.1.2 Scrumteam 

Scrumteam består av ett utvecklingsteam, en produktägare och en 

scrum-mästare. Utvecklingsteamet är de medlemmar i teamet som 

sköter produktutvecklingen och ansvarar för att leverera ett eventuellt 

releasebart inkrement av en "klar" produkt i slutet av varje sprint [4]. 

Produktägaren är den som ansvarar för att optimera produkten och 

utvecklingsteamets arbete [4]. Slutligen ansvarar scrummästaren för att 

säkerställa att utvecklingsteamet inte avviker från scrumteorin och följer 

reglerna [4]. 

2.1.3 Scrumaktiviteter 

För att skapa regelbundenhet och minimera behovet av odefinierade 

möten i scrum finns det tidsbegränsade scrumaktiviteter. Nedan besk-

rivs dess olika aktiviteter. [4]. 

 Sprinten: Denna aktivitet, som är en grundläggande del i scrum, 

är begränsad till en månad eller mindre. Under sprinten fram-

ställs en iterering av produkten som levereras som ”klar” [4]. 

 Sprintplaneringsmöte: Under detta möte planeras vad som ska 

göras och hur utvecklingsteamet ska åstadkomma produkt-

inkrementen [4]. Dessutom bestäms det hur den slutliga pro-

duktinkrementen ska se ut [4]. 

 Dagligt scrummöte: Detta möte hålls för att utvecklingsteamet 

ska planera dagens arbete genom att granska arbetet som gjorts 

sedan föregående dagliga scrummöte [4].  

 Sprintgranskning: För att granska inkrementet och jämka pro-

duktbackloggen hålls en sprintgranskning i slutet av varje sprint. 
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Där presenteras resultatet av föregående sprint och sedan beslu-

tas om eventuella ändringarna samt vad som ska göras under 

nästa sprint [4].  

 Sprintåterblick: Efter varje sprintgrankning hålls ett möte. Där 

får scrumteamet chansen att granska sig själva och skapa en plan 

för att förbättra genomförandet av nästa sprint [4].  

2.1.4 Scrumartefakter 

Scrums artefakter möjliggör granskning, anpassning samt ökar transpa-

rensen i ett projekt [4] så att inblandade personer i projekten får gemen-

sam förståelse om vad projekten handlar om. 

 Inkrement: De poster från produktbackloggen som framställts i 

färdigt skick under en sprint kallas inkrement [4]. Efter varje 

sprint måste inkrementet uppfylla scrumteamets definition av 

”klar” samt vara användbart även om produktägaren väljer att 

inte lansera produkten [4]. 

 Produktbacklogg: En lista över alla funktioner, förbättringar, 

rättningar och egenskaper samt krav som tillsammans bildar de 

saker som ska ändras i produkten i framtida versioner [4]. Dessa 

element som kallas för post kan ha attributen: beskrivning, 

ordning, estimat, värde [4]. 

 Sprintbacklogg: Sprintbackloggen är en uppskattning av en 

grupp av poster från produktbackloggen som kommer med i 

nästa inkrement [4]. Sprintbackloggen ska också ge en prognos 

för vad som behövs utföras för att leverera funktionaliteten som 

bildar en ”klar” inkrement [4]. 
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2.2 Ramverk 

Ett ramverk är en hierarkisk katalog som kapslar delade resurser [6]. 

Dessa resurser kan användas av flera program samtidigt. Systemet 

laddar upp dem som behövs i minnet och när det är möjligt delas kopia 

av resursen bland programmen.   

Nedan beskrivs några viktiga ramverk och bibliotek som utnyttjats 

under produktutvecklingen. 

2.2.1 Extensible HyperText Markup Language 

Extensible HyperText Markup Language (XHTML) är en familj av 

nuvarande och framtida dokumenttyper och moduler som reproducerar 

och utökar HTML [7]. XHTML-familjens dokumenttyper är XML-

baserad, och i slutändan utformade för att fungera tillsammans med 

XML-baserade webbläsare [7]. 

2.2.2 Java Server Faces 

Java Server Faces (JSF) är ett ramverk för att bygga webbapplikationer 

[8]. Exemplen nedan demonstrerar ramverkets funktion i praktiken.  

Genom att använda annotation anges typen av böna (Eng. Bean) som 

javaklassen tillhör. Figur 7 visar en requestScoped javaklass. Objekt av 

denna klass hanterar användarens begäran (Eng. Request) och därefter 

”dör” objektet.  
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Figur 7 En "requestscoped" java klass som innehåller en metod som returnerar 

strängen "Hello World". 

På XHTML-sidan refereras till bönan genom att ange bönans klassnamn 

med en liten bokstav i början samt att det som returneras från metoder-

na visas på XHTML-sidan.  Figur 8 upplyser ett exempel på en XHTML-

sida som skriver ut meningen ”Hello World!” vilket returneras av 

metoden ”message” i bönan ”HelloWord”. 

 
Figur 8 En XHTML-sida som anropar metoden "message". 

2.2.3 Java Server Pages  

Java Server Pages (JSP)-tekniken gör det möjligt för webbutvecklare och 

webbdesigner att utveckla och underhålla informationsrika, dynamiska 

webbsidor [9].  JSP-sidorna använder olika tecken för skriptningsfunkt-

ioner. Den mest förekommande standarden är <%...%> som utgör en 

skriptlet. En skriptlet är en javakod som körs när användaren söker 

sidan. På så sätt, separerar JSP-tekniken användargränssnittet från 
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innehåll, och därigenom gör det möjligt för designern att ändra den 

övergripande layouten utan att ändra det underliggande dynamiska 

innehållet [9] (Se Figur 9). 

 
Figur 9 Visar hur JSP används i ett HTML-dokument. 

2.2.4 Cascading Style Sheets 

 Cascading Style Sheets (CSS) är stilmallar som tillåter både den som 

skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I 

praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, 

teckensnitt, justering av text och objekt m.m. [10]. CSS kan både använd-

as direkt i koden och genom att koppla samman dokumentet med en fil 

med filändelse ”.CSS” som innehåller CSS. I Figur 10 visas det hur en 

<p>-tag kan modifieras med hjälp av CSS och därmed ändras textens 

färg till blå. 

 
 

Figur 10 Användning av CSS i en HTML-dokument. 
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2.2.5 DHTMLX-JavaPlanner 

DHTMLX-JavaPlanner är en Java-webbkalender kontroll, baserad på 

JavaScript DHTMLXScheduler som erbjuder flera funktioner och 

anpassningsmöjligheter [11]. Med hjälp av JavaPlannern skapas Out-

look-liknande och Google-liknande webbhändelsekalendrar (Eng. web 

event calendar) och flera schemaläggare per sida [11] (Se Figur 11). 

 
Figur 11 demonstrerar ett exempel på en kalender som skapades med hjälp av 

DHTMLX-JavaPlanner. [11] 

2.2.6 JavaScript 

JavaScript (JS) är ett objektorienterat språk, mest känd som skriptspråk 

för webbsidor, men används även i många icke-browser miljöer som 

exempelvis node.js eller Apache CouchDB. Det är ett prototypbaserat 

multi-paradigm skriptspråk, som är dynamiskt och har stöd för 

objektorienterad, imperativ och funktionella programmeringsstilar [12].  

Koden i Figur 12 visar hur värdet på ett element i HTML-dokumentet 

kan ändras med hjälp av JavaScript.  
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Figur 12 Metoden getElementById returnerar elementet och sedan sätts värdet av 

elementet till det nya värdet, det vill säga ”Paragraph changed”. 

2.2.7 Structured Query Language 

Structured Query Language (SQL) är ett datorspråk som syftar till att 

lagra, manipulera data som är lagrade i relationsdatabaser [13]. SQL 

består av fyra olika delar: 

 Data Definition Language (DDL): SQL-kommandot (eng. State-

ment) används för att definiera databasens struktur, som exem-

pelvis CREATE, ALTER och DROP [14]. 

 Data Manipulation Language (DML): Kommandon  används för 

att lägga till eller manipulera data i databasen. Några typiska 

kommandon i denna kategori är SELECT, INSERT, UPDATE och 

REMOVE [14]. 

 Data Control Language (DCL): Denna kategori innehåller kom-

mandon som möjliggör hanteringen av användarens behörighet-

er. GRANT- och REVOKE-kommandot tillhör denna kategori 

[14]. 

 Transaction Control Language (TCL): Ändringar som är skapade 

i DML-kommandonen grupperas i en logisk transaktion med 

hjälp av TCL-kommandonen. Vanligt förekommande kommand-

on i denna kategori är COMMIT och ROLLBACK [14]. 
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2.3 Normaliseringsteori 

Normaliseringsteorin används för implementation av databasen. I syftet 

att inse hur olika kolumner i en tabell hör ihop används normaliserings-

teorin [15]. Teorin visar hur tabellerna ska delas upp vilket minskar 

problem som orsakas på grund av redundans och dataanomalier [15]. 

Här presenteras tre första nivåerna [15].  

 Första nivå normalisering: En tabell ska innehålla atomära vär-

den, detta betyder att det kan högst finnas ett värde per ruta.  

 Andra nivå normalisering: För att uppfylla kraven för denna 

nivå måste kraven för första nivån uppfyllas. Samt alla kolumner 

i tabeller som inte ingår i primär nyckel ska vara fullt funktionellt 

beroende på primär nyckel. 

 Tredje nivå normalisering: I denna nivå ska kraven på andra 

nivån uppfyllas och dessutom ska tabellerna inte ha transitiva 

funktionella beroende på delar av primärnyckeln. 

2.4 Black-Box-testning 

Black-Box-testning är en testningsteknik där testaren saknar kännedom 

om den interna strukturen i testobjektet och ser testobjektet som en 

”svart låda” [19]. Det betyder att testaren i de flesta fall interagerar med 

systemets användargränssnitt genom att tillhandahålla indata och 

undersöka utdata utan att veta hur och var indatan bearbetades [19].  

2.5 Inkrementell testning 

Efter varje nyskriven funktionalitet testkörs programmet, denna test-

ningsmetod kallas inkrementell testning och har många fördelar [20]. Å 

ena sidan ”fungerar” programmet på ett tidigt stadium och å andra 
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sidan går det att testa varje liten del av programmet än att testa hela 

programmet.  

Proceduren för användning av inkrementell testning blir:  

För det första skrivs huvudprogrammet som är kort och huvudsakligen 

består av funktionsanrop. Sedan skapas länkar till de funktioner som 

anropas av huvudprogrammet. Efter det sker testkörning av eventuell 

korrigering och programmet ”förfinas”. Det ”förfinande” programmet 

testas eller korrigeras på nytt. Dessa steg sker löpande under utveckl-

ingsprocessen tills produkten anses vara ”klar” [20]. 

2.6 Treskiktsarkitektur  

Treskiktsarkitektur (Se Figur 13) är en programmeringsmodell som 

möjliggör fördelningen av mjukvarans funktionalitet över tre oberoende 

skikt [18]: 

 Presentationslager: Detta lager presenterar data för användaren 

och möjliggör eventuellt datamanipulation och datainmatning.  

 Businesslager: De komponenter som utgör detta skikt kan exist-

era på servern för att hjälpa till med resursdelning. Dessa kom-

ponenter kan även utnyttjas för att driva igenom affärsregler. 

 Datalager: Detta lager består av data tillgångskomponenter och 

är tillgångslagret för databashanteringssystemet (DBHS). 
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Figur 13 En visuell bild på treskiktsarkitektur [18]. 
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3 Metod 

Detta kapitel handlar om de metoder, teknologier, ramverk och mönster 

som har använts vid utveckling av systemet. Här beskrivs även de 

utvecklingsmetoder som utnyttjats under projektet.   

3.1 Utvecklingsmetoder 

Utvecklingsmetoden som utnyttjats under projektutvecklingen är 

Scrum. Följaktligen finns det ett Scrumteam som består av ett utveckl-

ingsteam, en produktägare och en scrummästare. Eftersom projektet 

utförs av en person bildar själva utvecklaren utvecklingsteamet och har 

scrummästarrollen. Workshopsansvarige har produktägarens roll och 

anses vara den som drar nytta av applikationen. 

Projektutvecklingen sker inom cirka tre månader. Med tanke på att 

tiden är ganska kort och utvecklingsteamet enbart består av en enda 

utvecklare följs Scrumsreglerna med vissa avvikelser. Alltså väljs 

sprintar till att vara två veckor långa samt att dagligt Scrummöte och 

sprintåterblick skippas. För att underlätta och tydliggöra projekt-

utvecklingen i varje sprint skapas en produktbacklog (se bilaga C: 

produktbacklog) genom att använda kravlistan (se bilaga D: kravspeci-

fikation). Dessutom testas koden och inkrementet i slutet av varje sprint 

genom att dra nytta av testmetoderna, inkrementell testning och Black-

Box-testning. Därtill inträffar sprintgranskning i ett möte tillsammans 

med workshopsansvarige där resultatet av inkrementet diskuteras och 

eventuella ändringar bestäms. Slutligen sker prestanda-testning med 

hjälp av JMeter. Figur 14 uppvisar planeringsscheman.  
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Figur 14 Planeringsschema. 

3.2 Utvecklingsmiljö  

Netbeans anses vara lämpliga utvecklingsmiljön i detta fall eftersom 

applikationen programmeras med programmeringsspråket Java och 

”Netbeans utvecklas av Oracle som också står för utvecklingen av java 

Software-Developing-Kit (SDK)”. [21] Netbeans stödjer till och med 

databas support för glassfish och MySQL [21] som nyttjats under 

systemutvecklingen.  

MySQL är ett databashanteringssystem som är öppen källkod [22], 

erbjuder verktyg för att hantera databasen utan att nödvändigtvis 

behöva skriva SQL-satser. Verktyg såsom MySQL-Workbench ger 

tillgång till metoder för att se och manipulera datan parallellt samt 

metoder som möjliggör effektivt arbete med databasen. Följaktligen 

anses MySQL vara tillförlitlig och lämplig som ett databashanterings-

system i detta projekt. Databasen designas genom att följa normal-

iseringsteorin och utnyttja MySQL-workbenchen. Bilaga A:  Figur 39 

uppvisar tabellerna i databasen efter normaliseringen. 

3.3 Versionshantering och backupsystem 

Dropbox används som backupsystem och TortoiseHg som versions-

hanteringssystem. Dropbox är en gratistjänst som möjliggör för använd-

Veckonummer 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Sprint 

   

 

  

 

   

 

  

 

    Testning och sprintgranskning                   

Dokumentering 

              Överlämning och redovisning 

              



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Metod 

 

22 

aren att ta med sig sina filer och dela dessa [23]. Dessutom finns möjlig-

heten att ha tillgång till olika versioner av samma fil om filen ändras. På 

så sätt är denna tjänst även fungerande som ett versionshanterings-

system om TortoiseHg skulle misslyckas av någon anledning. Tortoi-

seHg är en uppsättning av grafiska verktyg och en shellförlängning för 

Mercurial ett distribuerat versionshanteringssystem [24].  

Figur 46 i Bilaga B: Skärmdumpar, illustrerar en skärmdump av detta 

program under projektets gång. 

3.4 Dokumentation 

Produktägaren ska kunna använda och vidareutveckla produkten. 

Alltså behöver produktägaren ha tillgång till både användarmanual, 

driftdokument, arkitekturdokument och javadokumentation (javaDoc). 

Microsoft Office 2014 utnyttjas för all dokumentation under projekten 

förutom javaDoc som genereras av utvecklingsmiljön Netbeans. Denna 

dokumentation är väsentlig för att underlätta för nästa utvecklare att 

vidareutveckla produkten. Därför följer en tydlig och välkommenterad 

programmeringskod samt en väldokumenterad JavaDoc med 

produkten. 

Generering av de olika modellerna och diagrammerna sker med hjälp 

av Unified Modeling Language (UML) som är ett standardiserat språk för 

modellering [25]. Det används även MySQL-Workbenchen för att 

generera databasmodellerna.  

3.5 Ramverk och bibliotek 

Workshop Webapplikation utformades enligt treskiktsarkitektur 

modellen eftersom det är väsentligt att möjliggöra hållbarheten och 

utvecklingsbarheten av produkten.  
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Nedan nämns några av de ramverk och bibliotek som utnyttjas för att 

utveckla produkten och en beskrivning av hur dessa ramverk används. 

3.5.1 Serversidan 

Webbtjänsten byggs med hjälp av teknik som inte kräver betalda 

licenser för varken utveckling eller driftsättning. Således används Java 

EE för utveckling av serversidan. 

Java presistence API (JPA) är ett Object-Relational-Mapping (ORM) 

bibliotek som konverterar databastabeller till klasser. Detta ramverk 

anses vara lämpligt för utvecklingen av modellen eftersom utvecklaren 

undviker att jobba direkt med databasen och behöver därmed inte 

använda ”Data Definition Language” (DDL) och ”Data Manipulation 

Language” (DML) i sin kod.   

PrettyFaces är ett öppet källkodsbibliotek för URL-omskrivning med 

utökat stöd för Javaserver Faces - JSF 1.1, 1.2 och 2.0 [26]. Detta bibliotek 

används dels för att öka säkerhet då slutanvändaren inte ska kunna se 

exakt var filerna ligger på servern. Dels för att undvika långa URL-

adresser. 

3.5.2 Klientsidan 

Bootstrap är ett klientsida-ramverk som innehåller en hel del olika CSS 

bibliotek som underlättar webbdesign [27]. Därför används Bootstrap 

för design av HTML-sidor och därmed utnyttjas CSS3, javaScript och 

Ajax för små justeringar.  

För att skapa kalendervyer dras det nytta av DHTMLX-JavaPlanner 

plattformen som erbjuder ett stort bibliotek. DHTMLX-JavaPlanner ger 

inte bara ett rent användargränssnitt utan också möjligheten för slutan-
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vändaren att interagera med systemet via mobila enheter [11].  Figur 15 

visar vilka de ramverk och bibliotek som används på serversidan och 

klientsidan av systemet. 

 
Figur 15 Illustration av de ramverk och bibliotek som används för att bygga 

workshop webapplikationen. 

3.6 Fysisk uppdelning 

Webbtjänsten körs på en Glassfish-server och all data lagras i en 

MySQL-databas som körs på samma server. Det finns alltså två 

processer som körs på servern, det vill säga en webbserver och en 

databasserver. Webbservern hanterar kommunikationen med databasen 

och databasservern hanterar databasen.  Figur 16 demonstrerar den 

fysiska uppdelningen av systemet. 
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Figur 16 Deployment diagram som visar vilka komponenter som finns i workshop 

applikationen och hur dessa komponenter är relaterade till varandra. 
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4 Utförandet  

I detta kapitel beskrivs produkten som ska utvecklas samt att de arkitek-

turella besluten motiveras. En mer detaljerad beskrivning av produkten 

finns i ”Bilaga F: Architecture and design document”.  

4.1 Arkitektur 

Systemet är uppdelat enligt treskiktsarkitekturmodellen. Det vill säga en 

serverdel och en klientdel som kommunicerar med varandra via HTTPS 

och HTTP. På detta sätt kan klienten via serverdelen komma åt data 

som är lagrad i databasen (Se Figur 17).  

 
Figur 17 illustrerar treskiktsarkitekturen. 

4.1.1 Klientdelens arkitektur 

Programmet är en webbapplikation vilket betyder att applikationen 

körs på en dator (server) som användaren kommer åt via en webbläsare. 

Klientsidan presenteras genom olika XHMTL-sidor där designen har 

påverkats mycket av ramverket Bootstrap. Dessutom används CSS och 
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javaScript för små ändringar.  För att uppdatera tillståndet av dessa 

XHTML-sidor används ramverket Java Server Faces (JSF). DHTMLX-

JavaPlanner utnyttjas för att bygga kalendervyer. Till skillnad från de 

andra XHTML-sidor använder DHTMLX-JavaPlanner ramverket Java 

Server Pages (JSP).  

4.1.2 Serverdelens arkitektur 

Serverdelens uppgift är att uppdatera tillståndet hos de olika vyer som 

är i form av XHTML-sidor. Serverdelen ska även uppdatera databasen 

beroende av användarens inmatning. Dessa användare har olika behö-

righeter, det vill säga student, assistent, administratör och superadmin-

istratör som kommer åt vissa delar av databasen beroende av sin 

behörighet. Alla dessa uppgifter sker i form av klasser som ligger i en 

packet med namnet ”Controller”.  

4.2 Design 

Alla designbeslut påverkas av ramverken som väljs. Dessa ramverk 

ställer krav och har sina starka och svaga sidor. Således ska dessa 

ramverk koordineras på ett sätt så att de starka sidorna utnyttjas. 

Användning av JPA tillsammans med JSF förenklar programmeringen 

av vyer samt minskar skrivandet av SQL-satser. Det försvårar dock 

implementeringen av små ändringar i modellen eftersom små ändringar 

i modellen påverkar sättet som data presenteras i vyn. 

4.2.1 Klientdelens design  

Vy-modell innehåller vyernas logik skriven i java och hanteras antingen 

av JSP eller också JSF-bönor. Vid tillkommande av en begäran till en viss 

vy, startas dess livscykel.  
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Figur 18 visar en del av en javaklass som hanterar admin panelens vy. 

Denna vy är SessionScoped. En SessionScoped vy lever så länge använda-

ren är inloggad på hemsidan till skillnad från en RequestScoped vy som 

lever så länge användaren inte byter till en annan vy [28]. Livscykeln 

anges med hjälp av olika så kallade notationer och betecknas med hjälp 

av ett ”@”-tecken. 

 

Figur 18 En del av klassen ”AdminPanelManager” som hanterar admin panel vyn. 

I XHTML-filen refereras de olika metoderna i JSF-bönan med hjälp av 

JSF-taggar. Error! Reference source not found. visar en del av kod i en 

XHTML-fil som skapar en knapp. Knappen anropar en metod i JSF-

bönan som i sin tur kommunicerar med serverdelen och adderar en ny 

”Ability”.  

 

Figur 19 Commandbutton-tag som skapar en knapp. 
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Förutom applikationens funktionalitet spelar designen av vyn också en 

stor roll. För att höja trovärdighet och tillförlitlighet hos användaren ska 

vyn talar för sig. Vilket betyder att det ska krävas så lite kunskap som 

möjligt för användare att interagera med mjukvaran. Därför följer alla 

sidor på hemsidan samma mall vilket ger en helhetskänsla och 

dessutom säger olika elementens färger på en sida vad elementen gör 

eller snarare vilken kategori de tillhör. Som exempelvis färgen röd som 

passar till en knapp som tar bort något. Bootstraps standard för färgning 

av olika elementen användes till denna applikationens design (Se 

Figur 20). 

 
Figur 20 Bootsraps standard-färger för element som knappar, varningar med 

mera. 

 

Designen är anpassad för användare med smarta telefoner, surfplattor 

och stationära enheter. Figur 21 och Figur 22 visar en vy av samma sida 

med en mobil enhet respektive en stationär enhet. 

För de olika kalendervyerna tillhandahåller DHTMLX-JavaPlanner olika 

skal. Dessa skal visar samma information men med olika utseende. 

Skalet ”DHX_terrace” som framför allt är byggt för pekskärmenheter 

anses vara lämplig för applikationen eftersom den erbjuder någorlunda 

stora knappar vilka är lätt att trycka på.  
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Figur 21 Skärmdump av produktens förstasida med en stationär dator. 

 
Figur 22 Skärmdump av förstasidan av produkten med en mobil enhet. 
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4.2.2 Serverdelens design 

Till följd av treskiktsarkitektur modellen läggs all logik för serveldelen i 

kontrollern. Kontrollen hanterar logiken för datatransaktioner till 

databasen i form av klasser som kallas databashanterare. Dessa klasser 

är stateless. Det innebär att klassen inte har förmågan att ha ett tillstånd i 

en kommunikation [29]. Metoder i dessa klasser anropas av vyn och 

förlorar sitt tillstånd direkt efter att metoden returnerar ett svar. 

För att nå data i databasen krävs få SQL-satser. Istället skapas en data-

baskontext med hjälp av klassbiblioteket JPA. Databaskontext är en 

särskild klass, så kallad entitet-klass, i modellen som representerar en 

tabell i databasen. Alltså hanteras alla transaktioner med hjälp av 

databaskontexten. Databasen skapas alltså inte manuellt, utan JPA tar 

hand om det. Däremot sker vissa små konfigurationer såsom namn på 

databasen. 

4.2.3 Design av en delsystem 

I denna avsitt illustreras designen på ett delsystem (lägg till nytt 

”event”) i syftet till att förtyda systemets design. Programmet följer 

samma designmönster i alla dess delsystem. Detta underlättar för nästa 

utvecklare att förstå och vidareutveckla produkten.  

Figur 40 i Bilaga A:  UML visar ett sekvensdiagram som i illustrerar de 

steg som inträffar i systemet när en användare lägger ett nytt event. Att 

lägga ett nytt ”event” sker igenom att användaren vänsterklickar och 

drar musen över den önskade tiden på kalendern. För detta skäl behövs 

en kalender (Se Figur 23). 
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Figur 23 kalendervy för en student. 

 Figur 24 visar den jsp-sidan som skapar kalendervyn för studenter.  

Först importeras dhtmlx java planner biblioteket för att sedan skapa 

”studentCalendar”. Med hjälp av de olika metoder som finns i 

kalenderobjekten konfigureras kalendern. Exempelvis sätts kalendern 

att ha stöd för enheter med pekskärmtekniken. Figur 23 visar den 

kalendern som genereras utav koden på Figur 24. 
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Figur 24 JSP-sidan som skapar kaledervyn för studenter. 

För att skydda systemet används HTTP för kommunikation mellan 

klienten och servern och HTTPS för behörighetsskyddade sidor.  När en 

användare skickar ett begäran (eng. request) till webbapplikationen 

kommer begäran att först gå genom filter. Dessa filter finns i packetet 

filter där det ligger ett unikt filter för varje typ av användare (Se Figur 

25). Filtern ska se till att bara användare med rätt behörighet kommer åt 

respektive sidor. 

 
Figur 25 Packeten filter som innehåller alla filter-klasser. 
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För att applicera detta filter implementeras interfacet ”Filter” från javax-

paketet. Därefter anges i web.xml filen (Se  

Figur 26), som innehåller konfigurationer om systemet, var och när 

filtret ska användas. Figur 27 visar ett kodutdrag av ett filter för en 

student.  

 
Figur 26 Koden som applicerar StudentFilter-klassen på mappen student. Om 

StudentFilter-klassen godkänner användaren får studenten tillgång till mappen 

student, annars omdirigeras användaren till index. 

Figur 27 Metoden ”doFilter ” i klassen ”StudentFilter” som kontrollerar om 

användaren är inloggad. 

Eftersom programmet följer treskiktsarkitekturmodellen, finns alla 

klasser som hanterar vyerna i en packet som heter ”View” (Se Figur 28).  
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När ett nytt event läggs i studentkalendern kommer klassen 

”studentViewManager” att hantera det. För att denna klass ska kunna 

hantera anrop från kalendern måste den utöka (eng. Extends) klassen 

”DHXEventsManager” som finns tillgängligt i klass biblioteket 

DHTMLX-javaplanner. 

 
Figur 28 Packetet view består av klasser som hanterar JSF-sidorna. 

Figur 29 visar metoden ”saveEvent” i klassen ”studentViewManager” 

som sparar ett nytt event eller sparar ändringar av ett event som redan 

finns i databasen. Metoden har två inparametrar det vill säga ett event 

och en status. Status kan vara ”UPDATE”, ”DELETE” och ”INSERT”. 

När en användare skapar ett nytt event kommer kalendern att skapa ett 

objekt av klassen event. Sedan anropas metoden ”saveEvent” med 

inparametrarna ”INSERT” och event objekten. Metoden ”saveEvent” 

skickar vidare begäran till metoden ”insertEvent” som är tillgängligt i 

klassen ”studentDBHandler” i packetet ”controller”. 
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Figur 29 Metoden ”saveEvent” hanterar olika ändringar som sker i 

studentkalendern. 

Klasser i packetet ”controller” bearbetar och svarar på häldelser. Detta 

betyder att vid en användarinteraktion tillför kontrollen eventuella 

ändringar båda i ”view” och ”model”.  Figur 30 visar dessa klasser. 
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Figur 30 Packetet "controller". 

Metoden ”insertEvent” finns i klassen ”StudentDBHandler” som i sin 

tur ligger i packetet ”controller”. Denna metod gör olika anrop mot 

databasen genom att använda modellens olika klasser och deras 

metoder (Se Figur 31). I detta fall undersöker metoden om användaren 

existeras i databasen. Om användaren finns, skapas ett objekt av typen 

”event” och sparas i databasen med hjälp av EntityManager. Annars 

returneras ett undantag (eng. Exception).  EntityManager är ett 

gränssnitt (eng. interface) som java persistence API (JPA) använder för 

att skapa och/eller starta databasen utifrån entitet-klasser. 
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Figur 31 metoden "insertEvent" i klassen "StudentDBHandler". 

Modellen initieras med hjälp av ramverket JPA. Detta sker genom att 

använda olika notationer bland annat ”@Entity”, ”@ManyToOne” och 

”@Id” med mera. Dessa notationer används i klasser som representerar 

tabellerna och attributen i databasen. JPA initierar databasen därför alla 

relaterade konfigurationer om databasen finns med i respektive klass. 

Figur 32 visar de klasserna som finns i modellen. 
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Figur 32 packeten modell. 

Figur 33 visar en del av klassen ”SuggestedStudyTime” som hanterar 

transaktionen till tabellen ”SuggestedStudyTime” i databasen. Klassen 

har en ”@Entity ”-notation övanpå klassdeklaration vilket betyder att 

JPA hanterar denna klass som en entitet  och skapar en tabell i 

databasen.  Dessutom måste alla entitetklasser ha ”getter”- och ” setter” 

metoder för respektive variabler. Då blir alla variabler i en entitetklass 

kolumner och alla klasser blir tabeller i databasen. Efter detta steg är 

eventen sparat i databasen. 

 
Figur 33 En del av entitetklasse ”SuggestedStudyTime” som JPA använder för att 

skapa databastabellen ”suggestedStudyTime”. Tabellen sparar tider och datum som 

en student förslår för workshop. 

4.3 Problem och lösningar 

Här beskrivs de problem som uppstår under utvecklingen av produkten 

samt dess eventuella åtgärder. 
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4.3.1 Java Server Pages och Java Sever Faces 

En Java Server Faces (JSF) vy kan ha en annan JSF-vy som propertybean. 

Alltså kan vyn ha tillgång till en (JSF-)bönas variabler (eng. JSF bean) 

genom att skapa en propertybean av bönan. Till exempel när en använd-

are loggar in i systemet tar en böna hand om autentiseringen. Därefter 

kan systemet, i en annan böna, få tillgång till användarens variabler från 

”inloggningsbönan”. Propertybean är ett koncept som introducerades 

tillsammans med JSF och det stöds inte i Java Server Pages (JSP). I 

produkten finns det några JSF- och JSP-vyer som ska kunna kommuni-

cera med varandra. Lösningen är att få tillgång till variablerna via 

session istället. Varje gång en ny användare besöker sidan skapas det en 

session och där ligger alla variabler och värden. Genom session kan 

systemet (normalt sett) ha tillgång till alla variabler som användaren 

skapar eller jobbar med.  

4.3.2 Exportera som ical-fil.  

För att implementera ett krav behöver utvecklaren ibland att implemen-

tera några andra funktioner som inte finns med i kravspecifikationen. 

Det blir i sin tur ett stort problem och kan vara mycket tidskrävande. 

Exempelvis kommer studenterna inte att besöka workshopens hemsida 

varje dag och därför måste det implementeras ett sätt som gör att 

studenterna kan exportera kalendern till sin egen kalender. I detta fall 

skapas en knapp som ger möjligheten att exportera kalendern som en 

ical-fil. Ical är ett filformat som tillåter användaren att spara sin kalen-

ders information i en fil. Med hjälp av denna fil kan användaren expor-

tera en kalender och sedan importera den i en annan kalender.   
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4.3.3 Dokumentation för DHTMLX-JavaPlanner  

DHTMLX-JavaPlanner är ett användbart bibliotek men tyvärr är det inte 

gratis. Det går dock att använda standardversionen som innehåller de 

grundläggande klasserna. Denna version är användbar under GPL-

licens vilket betyder att det är fritt att använda och manipulera. I 

gratisversionen följer det inte med någon dokumentation för koden. En 

konsekvens av det blir att koden är svår att förstå.  

Genom att undersöka koden från olika perspektiv såsom funktions-

namn, packetsnamn och testa koden, går det att förstå kodens funktion-

alitet. Detta är självklart väldigt påfrestande och jobbigt. Fast till slut går 

det att förstå koden och lösa problemet. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs resultatet för applikationen samt resultatet av de 

tester som har utförts för att mäta applikationens prestanda. 

 

Krav implementerades efter dess prioritet vilket infordras enligt Scrum. 

De element i produktbacklogen med Låg prioritet, som tillhörde etapp 

två av applikationen, var både omfattande och tidskrävande. Därför 

lämnades de över till nästa version då det krävs en godkännande av 

nuvarande version för att vidareutveckla produkten.  Tabell 1 visar de 

implementerade kraven som har blivit ”klar” enligt ”klar”-definitionen i 

kapitel 2, underruntiken Definitionen av ”Klar”. 

 
Tabell 1 De produktbacklogerna som implementerades i projektet. 

Produkt-

backlog 

Beskrivning 

Användar-

scenario 1 

Assistenten ska kunna ange tider som passar hen kan 

jobba 

Användar-

scenario 2 

Assistenten ska kunna beskriva vad hen kan hjälpa 

studenterna med. 

Användar-

scenario 3 

Administratören ska kunna se antal assistenter och 

studenter som vill och kan närvara på en workshop vid ett 

visst tillfälle. 

Användar-

scenario 4 

Administratören ska kunna se alla assistenternas profiler 

som innehåller assistenternas namn, kontaktuppgifter och 

ämnesområden. 

Användar-

scenario 5 

Administratören ska kunna fördela, ta bort eller ändra 

etiketter (etiketter kan vara kurser eller ämne). 

Användar- Administratören ska kunna se alla assistenter som är 



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Resultat 

 

43 

scenario 6 tillgängliga. 

Användar-

scenario 7 

Administratören ska kunna ta bort eller fördela roller och 

rättigheter. 

Användar-

scenario 8 

Studenten ska kunna föreslå tider som passar studenten. 

Användar-

scenario 9 

Studenten ska kunna se workshop-tillfällen. 

Användar-

scenario 10 

Studenter ska kunna beskriva vad de behöver hjälp med.  

Användar-

scenario 11 

Superadministratör kan göra allt som alla andra kan. 

Användar-

scenario 12 

Superadministratör ger administratörrättigheter. 

Användar-

scenario 13 

Systemet ska inkludera en Databasrensare som rensar bort 

gammla oanvändbara data. 

 

De ramverk, metoder och modeller som användes för att skapa 

applikationen valdes enligt verksamhetens praxis, som exempelvis, 

treskiktsarkitektur modellen, Java, Bootstrap och DHTMLX-JavaPlanner 

med mera. Dessutom medför applikationens arkitektur ett modulärt 

system i den benämning att det går att stänga av eller lägga till nya 

funktioner utan att behöva skriva om programmet. Följaktligen utgör 

arkitekturen en grund för vidareutveckling så att programmet inte bara 

förenklar workshopshantering utan också möjliggör applikationen att 

sträcka sig över andra områden. 

I Bilaga B: Skärmdumpar, finns det bilder på hemsidan som ger ett 

helhetsperspektiv av resultatet och användargränssnittet. Bilaga A:  

UML, innehåller olika diagram som visar designen av systemet. 
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5.1 Prestandatestning  

Prestandatestning sker på en vanlig dator då det inte finns möjlighet att 

testa applikationen på driftmiljö. Figur 34 visar konfigurationen för 

datorn som webbapplikationen är testat på.  

 

Figur 34 Hårdvarukonfiguration för testmiljön. 

Funktionen ”lägga till event” prestandatestas med hjälp av programmet 

JMeter. JMeter är ett java-program med öppen källkod som används för 

att mäta prestanda [31]. Det är ursprungligen avsett för att testa webb-

applikationer men expanderades sedan till andra testfunktioner [31]. 

Figur 35 visar en del av konfigurationen för HTTP-begäran till webb-

servern.  

 

Figur 35 En del av konfigurationen för HTTP-begäran till webbservern. 
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Testets syfte är att mäta webbapplikationens kapacitet när många 

användare kommer in på hemsidan och försöker att använda systemet. 

Testet simulerar att 200 användare startar att skapa var 200 ”event” på 

hemsidan. Testet startar först med en test-användare men succesivt 

lägger till en användare varje sekund.  Efter 200 sekunder skickar alla 

200 test-användaren begäran till webbservern (Se Figur 36).  

 

Figur 36 Inmatningar för antal användare och antal gånger som en användare ska 

komma åt hemsidan. 

Svartiden (tiden det tar för webbapplikationen att hantera en begäran) 

används som en skala för att mäta applikationens prestanda. Genom att 

skicka många begäran till webservern och notera svartiden skapas 

diagrammet i Figur 37. Samt visar diagrammet i Figur 38 att alla 

begäran till webbsidan har lyckats och att webbapplikationen svarar 

varje förfrågning med en svarstid på cirka 618 millisekunder.  
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6 Diskussion 

Detta kapitel innehåller slutsatser för projektet samt kommentarer till 

både metoden som använts och de erhållna resultaten. En kort 

diskussion kring hållbar utveckling samt sociala och etiska aspekter för 

projektet presenteras också här. 

6.1 Metod 

Valet av att använda Scrum som utvecklingsmetod ledde till flera 

fördelar som exempelvis tajta och regelbundna sprintgranskningar med 

den workshopsansvarige. Detta gav bra respons som underlättade 

ändringar för det som avvek från kravspecifikationen. Dessutom 

skapade Scrum en transparent arbetsplan på så sätt att utvecklaren 

visste under varje sprint vad och hur arbetet ska gå till. Detta ledde till 

att arbetet slutfördes inom tidsramarna för projektet.  

Vinsten av att använda de olika testmetoderna var en mer tillförlitlig 

kod. Tack vare testmetoderna Black-Box-testning och inkrementell 

testning, undersöktes kodens tillförlitlighet kontinuerligt under pro-

jektet. Dock känns ett behov av att testa produktens effekter på verk-

samheten och testning av systemets användbarhet. Även om program-

met fungerar som det ska göra enligt kravspecifikationen och fyller de 

krav som produktägaren har måste också dess effektivitet testas. För ett 

sådant test måste applikationens påverkan i verksamheten undersökas i 

några månader både för och efter driftsättning av produkten. Eftersom 

tiden för detta projekt var begränsad så slutfördes endast produkten och 

genomförandet av detta test skjuts upp till framtiden. 
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MySQL server, Netbeans, Dropbox, TortoiseHg, JMeter och Microsoft 

World var de program som inte skapade några märkvärdiga problem 

under produktutvecklingen. Och när det gäller ramverken så sticker 

DHTMLX-JavaPlanner ut som ett mycket användbart ramverk, trots att 

det saknar dokumentation. Eftersom det ger funktionsfulla kalender-

vyer med tillförlitliga användargränssnitten. Däremot ställde ramverket 

JPA massor med problem och hindrade hela utvecklingen. Minsta 

ändring i Entitet-klasser orsakade problem i alla andra relaterade delar 

av systemet och det var mycket mer praktiskt och tidsparande om ”Java 

Database Connectivity” (JDBC) hade ersatt detta ramverk.  

6.2 Resultat 

Denna webbapplikation är onekligen inte den enda lösningen för att 

samordna workshops. Det bör därför noteras att även om alla krav i 

kravspecifikationen uppfylls så betyder det inte att applikationen 

kommer lösa alla problem och vara av värde. Verkningsgraden hos 

applikationen borde därför testas utförligt före driftsättning. För detta 

ändamål borde utvecklaren genomföra en större undersökning över 

workshops verksamhet innan projektet startas. Utvecklaren exempelvis 

borde dela ut enkäter till både studenter och assistenter för att få åter-

koppling till både workshopens lösningförslag och nuvarande effekt-

ivitet. Dessutom borde utvecklaren använda sig av statistik såsom antal 

närvarande studenter på workshoptillfällena för att kunna jämföra 

webbapplikationens verkan på workshopen. Dessa undersökningar tar 

dock lång tid att utföra och kan vara ett projekt i sig. 

Med tanke på att utvecklaren hade en deadline för att både utveckla 

produkten och samtidigt undersöka verksamheten under en begränsad 
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tid var det lämpligt att bygga applikationen modulärt, i den mening att 

den fungerar som en grund för att kunna lägga till eller ta bort funktion-

er. På detta sätt möjliggörs ändringar av applikationens funktionalitet så 

att den passar verksamheten bättre. 

En återblick bakåt i tiden visar att den väg som valdes varken var den 

mest rättframma väg eller den enklaste. Till och med var den mer 

krävande, dock lärorik. Detta ledde till att mycket av dess funktionalitet, 

som erbjöds av teknologierna, inte användes till dess fullständiga 

potential. 

6.3 Hållbar utveckling 

Ett av projektets mål har varit att skapa ett system med bra kvalité, 

hållbar utveckling och tolerant mot ändringar. Vid driftsättningen av 

produkten kommer det naturligtvis att behövas eventuella ändringar. 

Detta ledder i sin tur till att systemets utveckling fortgår i flera etapper 

så det är viktigt att produkten håller formatet och kan stå som bas för de 

tillbyggda delarna. Detta är essentiellt för att spara tid och resurser. 

Produkter som inte är flexibla kan inte överleva över en lång period och 

måste bytas ut med en ny produkt vilket är slöseri av tillgångar. 

6.4 Framtida arbete 

Detta projekt genomfördes under en kort period vilket ledde till att 

vissa viktiga funktioner och delar kvarlämnades till framtida versioner. 

Kortsiktigt sett anses applikationen sakna dessa två betydelsefulla 

funktioner och bör läggas till i framtiden: 

 KTH- inloggningstjänst: Användarna behöver registrera sig för att 

utnyttja systemet vilket är ett onödigt och extra jobb eftersom deras 
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uppgifter redan finns i KTHs server. Följaktligen kommer KTH-

inloggningstjänsten att ha flera fördelar både för användarna och IN-

sektionen. Dels slipper användarna en onödig registrering därmed 

blir applikationen mer användarvänligt. Dels slipper användarna en 

onödig registrering vilket gör applikationen mer användarvänlig och 

dels behöver inte systemet ta hänsyn till inloggningsuppgifternas 

säkerhet eftersom de inte sparas på databasen. I arkitektur-

dokumentet finns information om inaktivering av registreringen och 

hur man lägger till modulen för inloggning med KTH-id.  

 Notifikationsfunktion: Notifikation är en funktion som påminner 

studenterna om ändringar som sker av workshoptillfällen. Denna 

funktion eliminerar de onödiga inloggningar som görs för att be-

kräfta ändringar i workshopsschemat. Information för att genomföra 

denna modul existerar i arkitekturdokumentet. 

6.5 Sociala och etiska aspekter 

Projektets källkod finns att ladda ner på GitHub under GPL-licens. Det 

vill säga att projektet har en öppen källkod så att andra utvecklare kan 

använda koden och modifiera den efter deras behov. Information om 

hur koden laddas ner är tillgänglig för allmänheten i 

arkitekturdokumentet. På detta sätt kan Workshops-webbapplikation 

inte bara hjälpa studenter som deltar i workshops utan även studenter 

på andra högskolor.  

 

Dessutom lagrar systemet inga sekretessbelagda uppgifter om 

användaren som kan vara intressanta för obehöriga. Användaren kan 

därför anförtro sig detta system. 



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Källförteckning 

 

52 

Källförteckning 

1:  Rosams hemsida, Databashanteringssytem 

Se http://www.rosam.se/doc/arosdoc/mf/utbrsm/0.htm 

Hämtad 2014-09-21 

2:  Rivenes hemsida, Vad är skillnaden mellan HTPP och HTTPS?  

http://aley.caqe.net/vad-ar-skillnaden-mellan-http-och-https 

Hämtad 20014-09-21, Publicerad 2013-09-05 

3:  Doodle hemsida, about doodle 

Se http://doodle.com/en/about-doodle   

Hämtad 2014-05-27 

4:  Scrum.org, Den definitiva guiden till Scrum  

Se https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scru 

m%20Guides/Scrum%20Guide%20-%20SE.pdf 

Hämtad 2014-08-05 

5:  Mountaingoatsoftware 

Se http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/images/ 

Hämtad 2014-04-10 

6:  Apple developer homepage, Framework Programming Guide  

Se https://developer.apple.com/library/mac/documentation 

/macosx/conceptual/BPFrameworks/Conce 

pts/WhatAreFrameworks.html  

 Hämtad 2014-04-16, Publicerad 2013-09-17 

7:  W3schools hemsidan, What is XHTML?  

Se http://www.w3.org/TR/xhtml1/#xhtml 

Hämtad 2014-06-14, Publicerad 2000-01-26 

8:  Cygni hemsida, Java Server Faces- ett första intryck,  

Se http://cygni.se/2004/12/27/java-server-faces-ett-forsta-intryck/  

Hämtad 2014-03-28, Publicerad 2004-12-27 

http://www.rosam.se/doc/arosdoc/mf/utbrsm/0.htm
http://aley.caqe.net/vad-ar-skillnaden-mellan-http-och-https
http://www.w3.org/TR/xhtml1/#xhtml


Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Källförteckning 

 

53 

9:  Oracle webbsida, javaServer Pages Overview,  

Se http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-

138580.html  

Hämtad 2014-05-02 

10:  Webdesignskolan, Information om CSS  

Se http://webdesignskolan.se/css/css.php#info  

Hämtad 2014-04-12 

11:  JavaPlanner hemsida  

Se http://javaplanner.com/  

Hämtad 2014-04-06 

12:  Developer.Mozilla, javaScript  

Se https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript   

Hämtad 2014-08-01, Publicerad 2014-06-02 

13:  1keydata, SQLtutorial  

Se http://www.1keydata.com/sql/sql.html   

Hämtad 2014-05-06 

14:  Orafaq.com, what are the differences between DD, DML, and 

DCL commands? 

Se http://www.orafaq.com/faq/what_are_the_difference_betwee 

n_ddl_dml_and_dcl_commands 

Hämtad 2014-08-07, Publicerad 2004-08-04 

15:  Microsoft support,  

Description of the database normalization basics  

Se http://support.microsoft.com/kb/283878  

Hämtad 2014-06-13, Publicerad 2013-07-12  

16:  Aritma developer, A new Vision of Object-Oriented 

Programming  

Se http://www.artima.com/articles/dci_vision.html   

Hämtad 2014-04-02, Publicerad 2009-03-20 

17:  Microsoft, Model-View-Controller 

Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx 

Hämtad 2014-08-07 

http://www.1keydata.com/sql/sql.html
http://www.artima.com/articles/dci_vision.html


Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Källförteckning 

 

54 

18:  Microsoft hemsidan, Using a three-tier Architecture Model  

Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/deskt 

op/ms685068(v=vs.85).aspx   

 Hämtad 2014-04-25, Publicerad 2014 

19:  Tutorialspoint   

Se http://www.tutorialspoint.com/software_testing/testing 

_methods.htm 

Hämtad 2014-07-04 

20:  Martin Fahlgrens hemsida, undervisare i data ämnen 

vid Studium Hisingen och lund tekniska högskolan 

Se http://109.169.77.151/martinf/pascalfel.html  

Hämtad 2014-05-03 

21:  Netbeans hemsida, vad är Netbeans,  

Se https://netbeans.org/index_sv.html  

Hämtad 2014-05-09 

22:  MySQL hemsida, About MySQL  

Se http://www.mysql.com/about/   

Hämtad 2014-05-16 

23:  Dropbox hemsida, About Dropbox  

Se https://www.dropbox.com/about   

Hämtad 2014-06-14 

24:  TortoiseHg hemsida, About TortoiseHg  

Se http://tortoisehg.bitbucket.org/about.html   

Hämtad 2014-04-07 

25:  Craig Larman. Applying UML and patterns. 3 uppl. New Jersey: 

Prentice-Hall, 2004. 

26:  ocpsoft hemsida, prettyfaces  

Se http://ocpsoft.org/prettyfaces/  

Hämtad 2014-06-14 

27:  Github, bootstrap projekt,  

Se https://github.com/twbs/bootstrap  

Hämtad 2014-04-12 

http://www.studium.educ.goteborg.se/
https://netbeans.org/index_sv.html
http://ocpsoft.org/prettyfaces/


Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Källförteckning 

 

55 

28: Orientation in objects, OIO hemsida. JSF Best Practices 

Se http://www.oio.de/public/java/jsf-best-practices-javaserver 

-faces-session-tips.htm 

Hämtad 2014-06-14, Publicerad 2011 

29:  Oracle hemsida, The Java EE 6 Tutorial 

Se http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gipjg.html 

Hämtad 2014-08-24, Publicerad 2013 

30:  Etisk policy, KTHs hemsida  

Se http://intra.kth.se/2.9030/etisk-policy 

Hämtad 2014-08-17, Publicerad 2014-03-06 

31:  JMeters hemsida, Apachi JMeter 

Se http://jmeter.apache.org/ 

Hämtad 2014-08-18 

 

 



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Bilaga A: UML 

 

56 

Bilaga A: UML 

 

 

Figur 39 (Figure 1) Design av databasen. 
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Figur 41 klassdiagram över hela systemet 
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Figur 42 packeten modell och dess tillhörande klasser. 
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Figur 43 packeten databasecleaner och filter och dess tillhörande klasser. 
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Figur 44 packeten "view" och dess tillhörande klasser. 
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Bilaga B: Skärmdumpar  

 

 

Figur 46 En skärmdump av TortoiseHg som visar Workshop-programmet under 

utveckling. 



Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Bilaga B: Skärmdumpar 

 

64 

Figur 47 (Figure 2) Huvudsidan. 
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Figur 48 (Figure 3) registreringsblanket som visas efter att användaren klickar på 

“register”-knappen. 
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Figur 49 (Figure 4 )Studentkalender 
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Figur 50 (Figure 5) Assistentprofil 
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Figur 51 (Figure 6) Assistentprofil när sidan visas för själva asistenten 
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Figur 52 ( Figure 7) assistentkalender. 
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Bilaga C: Produktbacklog 

Detta dokument innehåller produktbacklogen för workshop-projektet. 

Tabell 2 Produktbacklogen för workshop-projektet. 

Item Beskrivning 

E
st

im
at

 

Mycket hög prioritet 

Användar-

scenario 1 

Assistenten ska kunna ange tider som passar och hen 

kan jobba. 
 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 2 

Assistenten ska kunna beskriva vad hen kan hjälpa 

studenterna med. 
 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 3 

Administratören ska kunna se antalet assistenter och 

studenter som vill och kan vara närvarande på 

workshop vid ett visst tillfälle. 

 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 4 

Administratören ska kunna se alla assistenters profil 

som innehåller assistentens namn, kontaktuppgifter 

och ämnesområde. 

 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  
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Användar-

scenario 5 

Administratören ska kunna fördela, ta bort eller 

ändra etiketter (etiketter = kurser/ämne). 
 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 6 

Administratören ska kunna se alla assistenter som är 

tillgängliga. 
 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 7 

Administratören ska kunna ta bort eller fördela 

roller och rättigheter. 
 

Uppgift 1 Skapa vyer  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn  

Användar-

scenario 8 
Studenten ska kunna föreslå tider som passar en.  

Uppgift 1 Skapa vyer  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn  

Användar-

scenario 9 
Studenten ska kunna se workshop-tillfällen.  

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 10 

Studenter ska kunna beskriva vad de behöver hjälp 

med.  
 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Hög prioritet 

Användar-
Superadministratör kan göra allt som alla andra kan.  
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scenario 11 

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Användar-

scenario 12 
Superadministratör ger administratör rättigheter.  

Uppgift 1 Skapa vyer.  

Uppgift 2 Skapa logiken bakom vyn.  

Medium prioritet 

Användar-

scenario 13 

Systemet ska inkludera en Databasrensare som 

rensar bort gammal oanvändbar data. 
 

Uppgift 1 Hitta de olika alternativen för att införa detta och välja ett.  

Uppgift 2 Implementering av det valda alternativet.  

Låg prioritet 

Användar-

scenario 14 

Systemet ska kunna skicka mail till alla när det 

bestäms ett workshopstillfälle. 
 

Användar-

scenario 15 

Studenterna ska kunna logga in med KTHs inlogg-

ningstjänst. 
 

Användar-

scenario 16 

Systemet ska kunna ha ett tidsrapporteringssystem 

för assistenter 
 

Användar-

scenario 17 

Systemet ska kunna integreras med rumsboknings-

system på KTH  
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Bilaga D: Kravspecifikation 

Etapp 1 

- Dokumentering över hur systemet används ska lämnas in i 

Word-format så att IN-sektionen kan modifiera den vid eventu-

ella ändringar i applikationen i framtiden. 

- Arkitekturdokument för den framtida utvecklaren. 

I studentenvy kan en student 

- föreslå dagar (och tider) hen vill vara med på workshop. 

- se workshop-pass som finns. 

- beskriva vad de behöver hjälp med (ämne, kommentarer). 

I en assistentvy kan en assistent 

- ange tider hen kan jobba. 

- ange ämnen hen kan hjälpa med. 

I en administratörvy kan en administratör 

- se all info. 

- se alla assistenter som är tillgängliga. 

- se antal assistenter och studenter som vill vara med på workshop 

vid en viss dag. 

- se alla assistenter och ämnen de kan (etiketter). 

- fördela/ta bort/ändra etiketter (etiketter = kurser eller ämne). 

- ta bort/fördela roller/rättigheter. 

En superadministratör kan 

- göra allt som alla andra kan. 
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- ge administratörrättigheter. 

Etapp 2 

- Skicka mejl till alla när det bestäms en plugglektion. 

- Integrera applikationen med rumsbokningssystem på KTH. 

- Tidsrapportering för assistenter. 

- Inloggning med KTH-ID. 
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Bilaga E: Driftdokumentation 

 

 

Dokumentets syfte 

Syftet med detta dokument är att verka som hjälp för de som har ansvar 

för driften av workshopsapplikationen. Dokumentet har som innehåll 

en instruktion över säkerhetsrutiner samt information om backup-

hantering. 
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Tömma databas 

Systemet rengör databasen var 24:e timme igenom att granska hela 

databasen och ta bort irrelevant data. En oförklarligt stor databas 

indikerar att det finns problem i systemet vilket nätverkstekniker bör 

upptäcka och lösa på ett lämpligt sätt. I sådana fall är att tömma 

databasen det sista som ska göras. Om det dock inte går att undvika 

detta bör systemet ta hänsyn till tabellernas viktighetsgrad för att 

undvika förlorandet av viktig data. Figur 53 visar en modell över alla 

tabeller i databasen från ”person”, den viktigaste, till ”Suggestedstudy-

time”. Om det tas bort data från tabellerna som innehåller ”mindre 

viktig data” riskerar inte systemet stora problem och kommer ändå att 

vara fullt funktionellt. Men ju ”viktigare” tabellen blir desto mer står 

systemet inför olika problem i enlighet med viktighetsgraden. 

 

 
Figur 53 Bilden visar tabellernas viktighetsgrad. 

 

•workshoptime 

•suggestedworktime 

•suggestedstudytime 

 

Tabeller  
med mindre  
viktig data 

•assistance 

•abilities 

•ability 

Tabeller med viktig data 

•person 

•administrator  
Tabeller med väsentlig viktig data 
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Databasen är en MySQL-databas och därför används antingen MySQL-

workbench eller MySQL-command-line för att ta bort information från 

databasen. Nedanstående SQL-sats är ett lämpligt sätt att ta bort alla 

rader i en tabell och samtidigt minska applikationens stilleståndstid 

(application downtime). 

 

RENAME TABLE tabel_name TO tabel_name_old; 

CREATE TABLE tabel_name LIKE tabel_name_old; 

DROP TABLE tabel_name_old; 

 

För att se en handledning av MySQL-workbench se MySQLs hemsida. 

Mysql-workbench: http://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-

getting-started-tutorial.html  

Backup 

MySQL tillhandahåller ett commando-line-utility för att göra backup av 

databasen och återställa den. MySQLdump command-line-utility är 

tillgänglig med MySQL-installation som kan användas för att göra 

backup. Här följer steg som går igenom backup och återställning. 

1. Gör en backup från en MySQL-databas igenom att använda 

MySQLdump. 

mysqldump –-user [användarnamn] –-password=[lösenord] [databasnamn] 

> [dump-fil] 

eller  

mysqldump –u[användarnamn] –p[lösenord] [databasnamn] > [dump-fil] 

Ett exempel:  

mysqldump –-user root –-password=minrootlösenord db_test > 

db_test.sql 

mysqldump –uroot –p minrootlösenord db_test > db_test.sql 
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2. Återställning av databasen från dump-filen som skapades i 

föregående steg sker igenom att använda MySQL-kommandot: 

 

mysql --u [användarnamn] --password=[lösenord] [databasnamn] < 

[dump-fil] 

exempel: 

mysql --user root --password=minrootlösenord new_db < db_test.sql 

 

Rutin för säkerhet 

Nedanstående säkerhetsrutiner ska genomföras av nätverkstekniker 

med jämna mellanrum. 

 Kontrollera att databasen har en rimlig storlek, beroende på 

verksamheten, och att den inte överskrider den rimliga stor-

leken.  

 Göra backup med jämna mellanrum.   
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Bilaga F: Architecture and design 

document 

 

 Introduction 

 

Document Purpose 

The purpose of this document is to provide an overview of the design 

of workshop Webapp. This is an architectural document and can be 

used when you want to know about the details of how the program is 

built. Things that shall be considered to know before starting to develop 

the application is also covered in this document. 

Document Overview 

This document contains the following sections: 

 Functionality - Explains the functionality of the workshop 

Webapp. 

 Different Pages - Clarifies different pages and what different 

users can do in those pages. 

 Logical partitioning - Describes how the application is designed. 

How classes are constructed in different packages and what they 

represent. 

 Physical separation - This section covers how the system is built 

in terms of physical things.  

 Database - Explains how the database is built and how tables are 

related to each other. 
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 Security - All the different security aspects of the Webapp are 

presented here. 

 Installation - Contains the steps to take in order to install the 

web application and it also explains other things to consider be-

fore using the system like adding a super administrator.  

 Future Development - Contains the things to consider in future 

development of the system.  
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 Functionality  

This application is a web application that: 

 Students can turn to for proposing new workshop events and 

find information about when and where a workshop event is go-

ing to be held. They can also find information about assistances 

and subjects that they are able to help them with. 

 Assistants can turn to for informing the workshop administrator 

which days and times they are available to work. Every assistant 

has a profile that the assistant can add or remove subjects they 

are able to help the students with.  

 Workshop administrator turns to for adding or removing assis-

tants to the database and making or remove workshop events etc. 

 Different pages 

The website has different pages and these pages will be shown depend-

ing on the user’s authentication. If the user has the right authentication 

to make changes in pages then the link to the page will be available to 

the user. It is done by the Java Server Faces (JSF) tag called “rendered” 

as presented in Figure 8. 

 
Figure 8 How to make something visible depending on a condition. 
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Student pages 

Index 

The index page will be shown when a user visits the website. In this 

page users can see a list of assistants and if they click on the name of the 

assistant they will see the corresponding assistant’s profile, which 

contains email address, name and subjects that the assistant can help the 

student with. See appendix B: (Figure 2) 

 

Registration 

In order to use the system, users need to register themselves in the 

system. Registration form in appendix B: (Figure 3) shows, where users 

can sign up. 

If there is a need to have stored more information than the field already 

given or removing some of the fields, we have to do some changes in all 

the MVC packets and including tables.  

 

Student Calendar 

In this page students can propose new workshop events, and at the 

same time they can write a comment or a question. The assistants can 

later see and read this and answer the students by emailing them or 

book themselves to work at that time. As shown in Appendix B (Figure 

4), events have different colors. All the workshop events are colored 

green which means that a workshop is created and in that specific time 

and room there will be some assistants or teachers available to help 

students with their studies. 
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Assistant profile 

In this page a student can see the corresponding Assistant profile. Here 

they can see the name, email address and the subject that the assistant 

can help them with. See Appendix B, (Figure 5) 

 

Assistant or teacher pages 

Assistant can access the assistant calendar page and their profile.  

 

Assistant profile 

This page is the same as the assistant page which students can see but 

when assistants load their own profiles, they can see other elements to 

interact with so that they can change their profile. Appendix B, (Figure 

6) 

 

Assistant Calendar 

In this page the assistant can suggest which days she or he can work. 

Additionally, the assistant can see students’ questions and event 

suggestions. In this way the assistant can see the common questions 

students may ask during the workshop event and at the same time, the 

assistant can also see how many students will show up at the workshop. 

As you can see events created by the assistant are brown. Workshop 

events are colored green and suggested events created by students are 

colored blue. See appendix B ( Figure 7). 
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(Super)Administrator pages 

An admin have access to the ‘admin panel’ and ‘admin calendar’.  

Admin Calendar 

This calendar shows all the information in the database regarding 

events. An admin can see all the suggested events and questions from 

students, all the suggested events from the assistants, and all the 

previews or planned workshop events.  

 

Admin Panel 

Via this page the administrator is able to make changes to the system 

settings. At this moment the admin can: 

 Add or remove new subjects to the database (see Figure 9) 

 Give or take  permission to assistants (see Figure 10) 

 Give or take permission to administrators (available just for super 

administrator) (see Figure 11) 
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Figure 9 Administrator can add new subjects by adding the name of the subject to 

the list. 

 
Figure 10 Administrator can add new assistant by adding their names to the list. 

 
Figure 11 Super administrator can add new administrators by adding them to the 

administrator list. 
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Logical partitioning 

The application's structure and composition are based on the MVC 

pattern (Model-View-Controller). If you want to add new functionality, 

you should not deviate from this pattern, but should implement the new 

methods in the "Controller" class and model as required for the new 

functionality. It then implements the user interface in the "View" layer 

and calls the Controller to connect the UI (User Interface) with business 

logic. If you want to add more tables to the database, you just need to 

make the corresponding entity classes in the "Model" layer.  

For information about the classes and the functionality of them please 

look for the java documentation.   

 

Model 

The model consists essentially of multiple entity classes that represent 

the tables in the database (See Figure 12). Every time you save 

something to the database or retrieve something from the database, we 

use these. All variables in the entity classes that represent tables are 

declared as private and we make public "getters" and "setters" for access 

(according to the "bean" standard). You can also see the database view 

of the entity classes in appendix B, Figur 39. 
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Figure 12 model package which contains all the entity classes. 

 

Data Transfer Object classes 

DTO (Data transfer object) is used to transfer an object and at the same 

time making sure that the object will not be changed on the other side.  

So every time an object will be sent to controller or view, you should use 

DTO classes. It is very important to follow this concept in future devel-

opment of the product.  The only thing to do is to create an interface 

containing just getters to the variables. Every time a class wants to get 

an instance of the object in the controller, you should send the DTO 

instead of the actual object. Instead of sending the actual object you 

should send the DTO. In this way it is sure that objects will not get 

changed. 

Controller 

The controller handles calls that should advance to or from the database 

manager and controls all the data which is then passed on. 
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Figure 13 Controller package. 

Event 

Every event in the calendars are objects that extends the DHXEvent 

interface. Every time we want to show events, the data in the controller 

is being fetched from the database and then putted in a list of events 

before returning to the view. 

 

View 

The view consists of the classes that handle all the calls from the user 

through the JSF pages. This layer communicates with the "Controller" 

layer to access the business logic and database data. If this layer is 

expanded with more pages and functionality then you create a new JSF 

page (Java Server Faces) and bind it to a new or existing "Managed 

Bean" class. 
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Figure 14 View package. 

 

DHTMLX-JavaPlanner 

The JavaPlanner offers multiple features and customization capabilities 

that makes it easy to create web event calendars and multiple schedulers 

per page.  

 Physical seperation 

The web service is running on a web server computer. The web server 

software is a Glassfish Server and all data is stored in a MySQL database 

running on the same server computer. Thus there are two processes 

running on the server computer, a web server and a database server. 

The web server handles its own communication with the database. 

Users only need a web browser to access the service. Communication 

between the client and the server uses HTTP and HTTPS (for 

permission-protected pages).  
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 Database 

If a new database management systems needs to be used, it is also 

possible. The database name is defined in a configuration file, 

persistance.xml, where you select which database the web application 

should be connected to and the type of database management system is 

defined in the configuration file, glassfish-resources.xml. 

When calling a person from the database, it also retrieve all related 

entities to the person from the other tables where the entity person is the 

owner of the relationship (so-called "eager persistence mode").  

 

Database Cleaner 

Database cleaner is basically a package which contains a class that 

cleans the database. The class is implementing “ServletContextListener” 

which allows the thread to start at the same time as the application 

starts. This class contains an inner class “Cleaner” that extends 

“Thread”. The Cleaner class has an endless while loop that sleeps and 

wakes up every 24 hours and cleans the database and goes to sleep 

again. Cleaning means that it removes data that is older than six 

months.    

 Security 

 

Filters 

Filters are used to prevent unauthorized users to access pages or files.  

There are different filters for different users.  
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For example the program use the web filter to check if a user is logged 

in or not and send the unauthorized users back to the index view. With 

the help of this, a user cannot, for example access a protected page by 

directly typing the URL in the address bar without being logged in. 

 

Figure 15 filter package that handles filtering the users from accessing different 

pages. 

Session 

Each session ends if there is no interaction from the user in 30 minutes 

and the user will be automatically logged out. 

 

Data validation 

There is also the validation of the user's input data, both on the client 

side to reduce the amount of traffic with inaccurate data, and on the 

server side (Java Sever Faces) to prevent malformed data is used and 

stored in the database.  
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PrettyFaces 

PrettyFaces is a library for having a cleaner address bar. This also gives 

the developer the opportunity to hide some file or folder name. Hiding 

this makes it harder for a hacker to understand how things are built at 

the server side. 

 

 Installation  

 

How to install the application? 

The user gets a “.War" file that will run on its server. Here are 

instructions for how to run a war file. 

1. Install Java JRE. 

2. Install MySQL Server. 

3. Install Glassfish Webserver. 

4. Start the Web server. 

5. Submit ".War" to the Web server's "auto deploy"-folder. 

".War" file contains the JSF pages, servlet classes and all other as-

sociated java classes. 

6. Test the Web service. 

In your browser, visit: http://localhost:8080/workshop/ 

 

For more detailed installation instructions, do not hesitate to search the 

internet. 

Ex: 

http://www.youtube.com/watch?v=dqR3Ir8RZNw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dqR3Ir8RZNw
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How to add a super administrator? 

The system must have a system administrator in order to function 

correctly. The code on Figure 16 runs when the system is checking 

whether the user is a super administrator or not.  

The system checks if: 

 The person exists in the administrator table  

 The person’s name is “super” 

 The person´s last name is “admin” 

 The person´s email address is superadmin@kth.se 

To have a super admin there should exist a user with that specification 

in the database.  A user should be registered, with given name, last 

name and email address. After that a row will be created in the database 

for the user. Then the user should manually be put in the ‘administrator’ 

table in the database. Make sure that you write down the password 

somewhere so you do not forget it.  

Figure 16 The method that checks if the user is admin or not. 

  

mailto:superadmin@kth.se


Utveckling av webbtjänst för pluggstuga vid KTH ICT 

Rahman Firouzi    Bilaga F: Architecture and design document 

 

94 

 Future Development  

 

Workshop Webapp in Github 

Workshop is an open source application under GPL license. You can use 

the code and change it and sell it. 

The source code is available to download in GitHub by this link: 

Git clone:   https://github.com/rahmanfirouzi/workshop.git  

 

How to remove the registration system and use the KTH login system 

instead?  

It is obvious that in order to remove the registration system you have to 

make a few changes to several different places in the system. It is taken 

for granted that the developer knows which places should be changed. 

Places like view package to remove the link to the registration page, 

some method in model and controller etc. These changes are obvious 

and there is no need to explain them all here. 

Here is an explanation to important places to change. 

The “UserController” class in Controller package is doing authentica-

tion and registration for the user. The authentication method is being 

called every time a user wants to login to the system. You have to make 

a change to this method so that it calls another method in which it does 

the "KTH login”. You should consider that since the registration system 

will be removed after each successful login, all the data regarding the 

user should be updated in the database. Your method should check if 

the user already exists in the database or not. If it exists it should update 

the information otherwise it should add the user to the database.  

https://github.com/rahmanfirouzi/workshop.git
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Sending Email notifications 

This function is not implemented yet. Implementing this is easy because 

the code is already written and it is just to activate the code and trying 

to make it bug free. To provide sending email notifications to users each 

time an event is changed in the scheduler (created, updated or deleted), 

use the method presented in Figure 17. The method should be inserted 

into the “saveEvent()” method of a class inherited from. 

 

 

 

Figure 17 Code that activates email notifications. 
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Bilaga G: Användarmanual 
 

Dokumentets syfte 

Detta dokument syftar på att vägleda olika typer av användare för att 

göra diverse uppgifter. Samtidigt skapar det förståelse av systemets 

funktionalitet i helhet för de olika typerna av användare. Detta görs 

igenom att beskriva de avgörande funktionerna av systemet. 
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Här beskrivs hur olika användare ska gå till väga för att jobba med 

systemet. 

Administratör 

Administratören kontrollerar vilka assistenter som är tillgängliga och 

bestämmer sedan beroende på antalet studenter vilka tider som är mest 

passande att ha ett workshoptillfälle. Dessutom har administratören 

hand om att lägga nya ämnen i databasen. Ämne kan vara namn på 

olika kurser, kurskod eller ett område som matematik, fysik eller 

programmering.  

Nedan beskrivs de viktiga scenarion som en administratör kan göra 

med systemet.  

 

Lägga till ämne: 

1. Logga in. 

2. Från huvudmenyn klicka på ”Admin Panel”. 

3. Klicka på fälten ”New Subject ”. 

4. Skriv in namnet på det nya ämnet.  

5. Klicka på knappen ”Add”. 

 

Ta bort ett ämne: 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Admin Panel” från huvudmenyn. 

3. Välj ämnet från listan med alla ämnen (Håll in Ctrl knappen för 

att välja flera ämne.) 

4. Tryck på ”Remove” knappen. 
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Lägg till en assistent: 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Admin Panel” från huvudmenyn. 

3. Klicka på fälten ”Email” från listan med assistenter. 

4. Skriv personens email-adress som ska få assistansrättigheter. 

5. Tryck på ”Add”. 

 

Ta bort assistent: 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Admin Panel” från huvudmenyn. 

3. Välj assistentens email-adress som ska tas bort. 

4. Tryck på ”Remove”. 

 

Skapa nya workshop event 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Admin Calendar” från huvudmenyn. 

3. Klicka och dra musen över kalendern där det ska skapas ett 

workshopstillfälle. 

4. Skriv en kommentar t.ex. vilka assistenter som kommer att vara 

med på workshopstillfällen. 

5. Tryck på ”Enter” knappen på tangentbordet. 
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Student 

En student kan föreslå tider för ett workshopstillfälle. Dessutom har 

studenten möjligheten att läsa på assistenternas profil i avsikt att veta 

deras namn, email-adress och ämnen de kan hjälpa med. 

 

Föreslå nya workshopstillfälle 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Student Calendar” från huvudmenyn. 

3. Klicka och dra musen över kalendern där du vill föreslå ett 

workshoptillfälle. 

4. Skriv en kommentar t.ex. en fråga som du skulle vilja få svar till, 

eller vad du skulle vilja ha hjälp med. 

5. Tryck på ”Enter”-knappen på tangentbordet. 
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Assistent eller lärare 

Assistenten, eller läraren, kan föreslå workshopstillfälle samt redigera 

sin profil igenom att lägga till ämnen i sin profil så att studenterna och 

administratören ska kunna se vilka ämnen assistenten kan hjälpa till 

med.  

Föreslå nya jobbtider 

1. Logga in. 

2. Klicka på ”Assistance Calendar” från huvudmenyn. 

3. Klicka och dra musen över kalendern där du kan och vill jobba. 

4. Skriv en kommentar. 

5. Tryck på ”Enter”-knappen på tangentbordet. 

Lägga till nya ämnen i profilen 

1. Logga in. 

2. Klicka på ditt namn från listan i första sidan för att komma in på 

din profil. 

3. Välj de ämnen som du önskar att hjälpa studenterna med från 

listan till höger (håll in Ctrl-knappen för att välja flera ämnen). 

4. Tryck på knappen ”ADD”. 

Ta bort ett ämne från profilen 

1. Logga in. 

2. Klicka på ditt namn från listan i första sidan för att komma in på 

din profil. 

3. Från listan till vänster välj de ämnen som du önskar ta bort. (Håll 

in Ctrl-knappen för att välja flera ämne.) 

4. Tryck på knappen ”Remove”. 
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