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Processhantering
identifiering, sortering och översikt

Johan Svensson

Sammanfattning
På  dagens  operativsystem  körs  ett  växande  antal  processer.  Processernas 
representation  i  integrerade  processhanterare  är  undermålig.  Processernas 
funktionalitet  beskrivs  inte  och  gemene  användare  vet  ofta  inte  vad  en  specifik 
process gör.  Som lösning på problemet föreslås en programvara för att  identifiera 
processers funktionalitet och baserat på denna information tillhandahålla gruppering 
av processerna. Syftet är att ge användaren kontroll över systemets processer och tre 
kriterier  för  kontroll  har  tagits  fram.  Dessa kriterier  är  identifiering,  sortering  och 
översikt. Programvarans implementation beskrivs i rapporten och en utvärdering av 
programvaran utförs med hjälp av en testpanel. Testpanelen prövar programvaran och 
besvarar  tillhörande  enkätundersökning.  Av  enkätundersökningen  framgår  att 
programvaran  tillfredsställer  kriterierna  som  tidigare  definierats  och  avhjälper 
problemet i hög grad. Rapporten diskuterar slutligen program- och operativsystems-
utvecklares ansvar inom processidentifiering.

Nyckelord: Processer, Processhantering, Identifiering, Gruppering, Process 
information.
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1  Bakgrund
På dagens  operativsystem körs  ett  växande  antal  processer  (även kallat  jobs eller 
tasks) för diverse funktionalitet.  En process är en abstraktion som representerar ett 
program som exekveras. Det är genom processen programmets minnesåtgång, CPU-
tid och I/O-resurser kan övervakas och hanteras (Nemeth et al., 2010). 

Det är önskvärt att så mycket som möjligt på ett system sköts genom processer istället 
för av kärnan, på så vis kan ett enda  set av verktyg användas för att kontrollera dem. 
Sådana   verktyg  kallas  för  processhanterare  (eng. process  manager).  De  flesta 
operativsystem har inbyggda processhanterare för att lista systemets processer såsom 
Windows Task Manager (Microsoft,  2011),  OS X  Activity  Monitor (Apple,  2011) 
eller  Linux  ps.   Nemeth  et  al.  (2010,  s.130)  beskriver  att  ps  har  blivit  hopplöst 
komplext och att försök att definiera en meningsfull representation av processer har 
övergetts av flera distributörer (eng. vendors). Istället har ps gjorts helt konfigurerbart. 

Problemet skulle kunna påstås vara sant gällande Task Manager och Activity Monitor, 
som dock inte är konfigurerbara.

Dessa inbyggda processhanterare  listar  alla processer med namn, id, minnesåtgång 
mm. men lämnar väldigt lite eller ingen information till användaren om vad processen 
gör. Med lätthet kan det påstås att gemene datoranvändare därför inte har kunskap om 
vad varje process har för funktion eller  syfte,  vilket  i  sin tur lämnar utrymme för 
skadliga processer eller illasinnad kod. Detta har gett upphov till diverse communities  
som  samlar  in  och  beskriver  processers  funktionalitet  (Processlibrary,  2011, 
Whatisprocess.com, 2011, Whatsrunning.net, 2011).

Ett antal olika programvaror har också utvecklats för att ge mer information om ett 
systems  processer.  De  har  alla  gemensamt  att  de  i  likhet  med  tidigare  nämnda 
processhanterare listar den mängd processer som körs på systemet. Representationen 
skiljer sig i detaljrikedom och noggrannhet, men ofta är process-namn, process-id och 
minnesallokering centralt.
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1.1 Problembild
På ett desktop-system som brukas dagligen, där nya program installeras och miljön 
ständigt förändras,  växer listan med processer.  Med ständigt  ökande prestanda har 
användare också möjlighet att köra fler processer simultant s.k.  multi-tasking, vilket 
också  påverkar  antalet  processer  vid  ett  givet  tillfälle.  Ett  exempel  på  möjligt 
användar-scenario ges nedan:

Bob gör en nyinstallation av Windows Vista. När installationen precis är 
slutförd  listar  Bob  systemets  processer  med  Task  Manager,  20  olika 
processer listas. Bob brukar sedan systemet på ett sätt som kan betraktas 
som vanlig datoranvändning (surf på webben, installation av applikationer 
och  tillägg).  En  vecka  senare  listar  Bob  återigen  processerna,  denna 
gången visas 100 processer. Bob har väldigt liten eller ingen kunskap om 
vilka processer de 20 ursprungliga processerna är eller vad processerna 
gör. En lista av detta slag ger inte speciellt bra översikt i detta avseendet, 
eftersom  det  inte  med  lätthet  går  att  identifiera  vilka  processer  som 
tillkommit.

Med  detta  i  beaktande  kan  påstås  att  gemene  användare  har  dålig  kontroll  över 
systemets processer. Att det uppkommit ett antal mer avancerade task managers och 
communities för att beskriva och lista både vänliga och illasinnade processer, belyser 
detta  problem  ytterligare  (se  2.2  Relaterat  arbete).  Programvarorna  delar  dock 
generellt samma svaghet: 

− Visar ingen information om vad en process har för funktion (även icke IT-
experter använder systemen).

− Erbjuder inget sätt att göra den listade informationen mer hanterbar.

− Ger  heller  ingen  möjlighet  att  urskilja  nytillkomna  processer  från  äldre 
befintliga processer.

På vilket sätt kan användarens kontroll över systemets processer förbättras? Detta är 
en fråga som kommer behandlas i det kommande arbetet.

Norman  (1991,  s.  127)  menar  att  ett  ställningstagande  måste  göras  till  andelen 
information  som  presenteras  på  skärmen  vid  ett  givet  tillfälle.  När  mängden 
information ökar på skärmen blir det svårare och mer tidskrävande för användaren att 
hitta relevant information. Information som presenteras med för hög densitet påverkar 
läsbarheten  negativt.  Därför  bör  nuvarande  metod  för  presentation  av  systemets 
processer förändras och istället tillhandahålla en högre grad av abstraktion.
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2 Lösningsförslag och motivation
Som  lösning  föreslås  en  sortering  av  processer  i  form  av  användardefinierade  
grupper. Nya processer kommer på detta sätt att kunna identifieras eftersom de då inte 
kommer att vara grupperade. Detta ska hjälpa användaren att göra informationen mer 
hanterbar och ge en rimlig kontroll över processerna. Lösningen kommer presenteras 
i  form  av  en  programvara  för  process-gruppering.  Lösningen  inkluderar  också 
förmågan att identifiera vad en specifik process har för funktion, för att användare ska 
kunna ta ställning till hur processen ska grupperas. Denna programvara kommer sedan 
att testas både av utvecklare och en testpanel för att ge en indikation på om lösningen 
via  gruppering  avhjälpte  problemet  och  i  så  fall  i  vilken  utsträckning.  Följande 
punkter motiverar detta lösningsförslag:

• Gemene användare vet ofta inte vad ett systems samtliga processer gör, men är 
ändå mån om sitt egna system.

• Användaren  informeras  inte  om  vad  specifika  processer  har  för  funktion. 
Nuvarande processhanterare är i viss mån otillräckliga.

• Det finns inte någon programvara för gruppering och sortering av processer. 
Modellen med långa listor eller processträd används. Processer som användare 
identifierat kan inte 'filtreras' bort, därför kommer också största fokus läggas 
på möjligheten för användaren att gruppera sina processer.

• Systemet  kan  utnyttjas  att  starta  andra  processer  som  användaren  inte 
verifierat.  Säkerhetspaket  gör  det  som  anses  bäst  enligt  fördefinierade 
mönster.  Det  är  inte  alltid  upp till  användaren.  Genom att  användaren kan 
identifiera  nya  processer  kan  användaren  själv  ta  ställning  till  processen 
(utesluter inte  användandet  av säkerhetsprodukter)  och gruppera enligt  eget 
tycke.

• Användare kan skaffa sig förståelse för vad processer gör med hjälp av en 
processhanterare tillsammans med en site eller en sökning via en sökmotor. 
Validiteten  hos  en  sådan  sökning  kan  dock  ifrågasättas.  Chansen  att 
ovanstående  metod  också  skulle  användas  är  dock  mindre  än  om  denna 
funktionalitet från båda elementen redan fanns kombinerade i en och samma 
applikation.
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2.1 Syfte och delmål
Syftet  med  programvaran  är  inte  att  ta  bort  eller  automatiskt  identifiera  skadliga 
processer, utan att allmänt kunna identifiera systemets processer. Förslaget på lösning 
är  inte  heller  tänkt  att  motverka  en  trend  av  ökande  antal  tjänster/processer  på 
datasystem, utan förbättra det sätt på vilket de representeras. Syftet är att utveckla ett 
grafiskt  program,  primärt  riktat  till  Windows-operativsystem,  som  ger  användare 
kontroll över maskinens  processer.  Kontroll i detta fall avser  identifiering,  sortering 
och översikt varefter användaren själv får möjligheten att agera efter eget tycke.

• Med identifiering menas att programvaran ska kunna visa information om vad 
en process gör, alltså vad processen har för funktion. Denna funktionalitet kan 
komma att vara begränsad då utvecklingen av en stor databas är ett mycket 
omfattande arbete i sig. Den ska dock existera i någon utsträckning. Denna 
information  ska  vara  ett  beslutsgrundande  medel  för  användaren  i 
gruppindelningen av processerna.

• Med sortering menas att processerna som listas kan filtreras via gruppering. 
Dessa  grupper  kan  betraktas  som som  olika  'mappar'  med  processer  t.ex. 
'Windows Internals'  (som är  nödvändiga för att  köra operativsystemet)  och 
sedan  även  användarens  egendefinierade  grupper.  Detta  ger  användaren 
möjlighet att lätt identifiera nytillkomna processer. Fördefinierade grupper ska 
hållas till ett minimum. Vilka grupper användaren själv skapar är en del i att 
öka användarförståelsen för processhantering och kan också ha betydelse för 
studiens bidrag och resultat.

• Med översikt menas att alla systemets processer listas i programvaran på ett 
sådant sätt att användaren upplever att informationen är hanterbar. Detta kan 
först  uppnås efter  att  de första  två aspekternas  villkor  för  identifiering och 
sortering uppfyllts.

Tanken  med  programmet  är  att  ge  användaren  kontroll  över,  och  kunskap om, 
processerna som körs på systemet utan att översvämma användaren med information. 
De tre aspekter  som presenterats  ovan är vitala  för att  uppnå detta.  Istället  för att 
tillåta/neka varje process när processen startas för första gången listar programvaran 
endast nya processer när de uppkommer tillsammans med relevant information (alltså 
inte  ett  säkerhetsprogram).  Det  syftar  till  att  lämna  slutliga  blockerings-beslut  till  
användaren, primärt är inte heller programvaran tänkt att vara ett säkerhetsprogram 
utan snarare ett  program som upplyser användaren om vad som körs på systemet.  
Detta ska uppnås genom att uppfylla ett antal delmål. Dessa delmål är:

1) Utveckla en programvara för att stödja syftet.
En  programvara  ska  designas,  implementeras  och  testas  för  att  uppnå  de 
tidigare specificerade punkterna identifiering, sortering och översikt.

2) Utvärdering av programvaran.
En testpanel ska tas fram för att testa programvaran. Detta ger en mer objektiv 
bedömning av programvaran samt mer material att arbeta med. Resultatet och 
insamlat material från testpanelen måste analyseras och utvärderas.
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2.2 Relaterat arbete
Det  finns  ett  antal  andra  program för  processhantering  som kan relateras  till  den 
tilltänkta programvaran.  Några av dessa programvaror granskas nedan och jämförs 
mot  den programvara  som utvecklas  inom ramen för detta  projekt.  Först  beskrivs 
programvaran allmänt följt av en motivering hur den uppfyller, eller inte uppfyller, 
kriterierna  identifiering,  sortering och  översikt (se 2.1  Syfte  och  delmål). 
Granskningen är tänkt att fastställa att den funktionalitet som beskrivs i syftet  inte 
redan existerar. En granskning av den här typen är nödvändig för att styrka projektets 
trovärdighet och relevans. Programvarorna som granskas är i tur och ordning: PMW 
(Process Manager for Windows),  Process Monitor,  Security Task Manager,  What's  
Running 3.0.

2.2.1 Process Manager for Windows
Program som  PMW är en programvara som ger användaren tillgång till en specifik 
process optioner via högerklick på processen i aktivitetsfältet. PMW är utvecklat för 
Windowsbaserade system (Arif Ali Saiyed, 2010). Dessa process optioner är samma 
som optioner  som processen  har  i  Windows Task  Manager  (ändra  prioritet,  döda 
process  mm.).  Programvaran  är  i  princip  en  direkt  genväg  till  processoptioner. 
Användaren kan själv specificera vilka optioner som ska visas i denna ”genväg” (se 
Figur 1).  PMW uppfyller någon av de tre  kriterierna. Ingen funktionalitet beskrivs, 
ingen sortering är möjlig och framförallt ger det ingen översikt av systemets processer 
(faktum  är  att  användaren  endast  kan  interagera  med  de  processer  som  råkar 
representeras i aktivitetsfältet).
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2.2.2 Process Monitor
Process Monitor är inte en Process/Task Manager i sig utan listar kontinuerligt vad 
varje  process  utför  för  operation;  såsom  process  skriver/läser  fil,  skapar  fil, 
öppnar/stänger fil (Russinovich and Cogswell, 2011). Sökvägarna till aktuell fil och 
operationens resultat listas tillsammans med ytterligare detaljer. Utan någon förvald 
filtrering leder detta till att programvaran listar hundratusentals operationer (se Figur 
2). Den  aktuella information som fångas måste parsas i efterhand om någon relevant 
processfunktionalitet  ska  hittas.  Syftet  med  Process  Monitor  torde  inte  vara  att 
tillhandahålla någon faktisk processöversikt. Programvaran är snarare riktad till dem 
som vill  spåra  systemets  operationer.  Projektets  tilltänkta  programvara  skiljer  sig 
därför  avsevärt  från  Process  Monitor.  Projektet  ligger  också  på  en  högre 
abstraktionsnivå  än  Process  Monitor,  process-operationer  är  irrelevant  för  detta 
projekts syfte. Process Monitor är inte tillräckligt likt den tilltänkta programvaran för 
att kunna uppfylla något av kraven på identifiering,  sortering samt översikt.
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2.2.3 Security Task Manager
Security  Task  Manager listar  en  hel  del  information  om  systemets  processer. 
Exempelvis  listas  en  slags  'rating',  varifrån  processen  har  startats,  en  'inbyggd' 
beskrivning samt tillverkare (Neuber  software,  2010).  Dess definierande drag som 
skiljer den från b.l.a. Windows Task Manager eller Activity Monitor är denna 'rating'. 
Den  säkerhetsgradering  indikerar  hur  ”farliga”  processerna  anses  vara  baserat  på 
följande egenskaper:  möjlighet att modifiera andra filer, skapa nya processer, att de 
inte  är  Windows-processer  (se  Figur  3).  Säkerhetsgraderingens  träffsäkerhet  kan 
ifrågasättas.  Denna programvaran är  intressant  eftersom den till  viss del  uppfyller 
några av tidigare nämnda kriterier. Säkerhetsgraderingen ger användaren ett underlag 
och  kan  i  viss  mån  ta  ställning  till  processen,  dock  saknar  den  en  mer  utförlig 
beskrivning av processens funktionalitet (identifiering). Endast en knapp för Google-
sökning  på  processnamnet  existerar  i  detta  avseende.  Notera  att  den  tilltänkta 
programvaran  för  projektet  inte  kommer  att  ha några åsikter  huruvida  en  fil  eller 
process är skadlig eller  inte. Programvaran erbjuder  sortering till  den grad att den 
separerar Windows-processer från övriga processer. Security Task Manager erbjuder 
också  möjligheten  att  sätta  filer  i  karantän  vilket  egentligen  bara  är  sortering  av 
tillåtna eller inte tillåtna processer. Då tidigare kriterier inte är helt uppfyllda uppfylls 
inte heller kriteriet översikt fullt ut.
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2.2.4 What's Running 3.0
What's  Running  3.0 är  framtaget  av  ett  community  och  listar  processerna  i  en 
trädliknande struktur. Till skillnad från föregående programvaror är What's Running 
3.0 mer  fokuserat  på  identifiering (en  källa  till  information  om  dina  processer). 
Programvaran  länkar till whatsrunning.net's site med en del givande information om 
processen via  ett  knapptryck  (Whatsrunning.net,  2010).  I  detta  avseende uppfyller 
programvaran kriteriet för  identifiering. Detta program saknar dock en meningsfull 
sortering t.ex. via gruppering eller annan form av filtrering. Användaren kan inte själv 
välja önskad representation. Den öppna trädstrukturen kan i vissa fall bidraga till att 
ännu mer  information  listas  och  riskerar  att  överbelasta  gemene  användare.  Detta 
resulterar då i att översikten försämras. What's Running är mycket detaljerat och listar 
förutom processer även tjänster,  moduler,  Ip-anslutningar,  drivers,  startup-program 
som inte är fokus för den tilltänkta programvaran eller målgrupp av användare (Se 
figur 4).
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3 Metod
Nedan  beskrivs  de  metoder  som utgör  medel  för  uppfyllande  av  de  delmål  som 
tidigare presenterats.

3.1 Programutvecklingsmetod
Programutvecklingsmetoden måste ta hänsyn till  följande kriterier:  Applikationen i 
projektet  är  relativt  liten.   Det  finns  endast  en  utvecklare.  För  detta  ändamål  kan 
inspiration tas från det agila förhållningssättet. En, för projektet, relevant princip från 
det agila manifestet beskrivs i en artikel av Fowler och Highsmith (2001). Då original 
artikeln  kan  vara  svår  att  komma  över  finns  en  inofficiell  version  tillgänglig  via 
Dr.Dobb's (2001). Principen lyder ”Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 
som  inte  görs  –  är  grundläggande”.  Denna  princip  skulle  kunna  appliceras  på 
projektet genom att fokusera på det som är verkliga krav snarare än granulärt planerad 
och svårförändrad livcykel som t.ex. vattenfallsmodellen. Programvarans omfång är 
också medvetet begränsad för att få ett starkare fokus på de mest relevanta delarna (Se 
3.2.2 Omfattning och avgränsningar). 

Implementeringen är tänkt att följa en serie av milstolpar där funktionalitet gradvis 
läggs  till  med relativt  korta  intervaller  i  likhet  med "release  early,  release often"-
strategin  som  den  beskrivs  av  Eric  S.  Raymond  (1999).  Denna  principen  är  en 
väletablerad och förekommer i bl.a. Extreme Programming  (Lindstrom and Jeffries, 
2004) och Open Source utveckling.  Detta kan appliceras på projektets utveckling då 
det  finns  ett  förutbestämt  minsta  resultat  och  att  det  lätt  går  segmentera  i  olika 
funktionalitet.  En större  bas  av  testare  kommer  inte  finnas  inom ramen  för  dessa 
milstolpar  men  snabb  feedback  möjliggörs  genom  avstämningar  med  handledare 
under utvecklingen. Milstolparna för programutvecklingen är i tur och ordning: Lista 
processer(1), Identifiera och presentera processinformation(2), skapandet av grupper 
och  gruppering  av  processer(3).  Att  använda  annan  metod  som  exempelvis 
vattenfalls-modellen är mindre relevant för ändamålet då de är anpassade för större 
projekt.

Denna metod försäkrar att kritiska delar av programmet kommer fullbordas. Metoden 
utgör medel för att uppfylla delmål 2.

3.1.1 Design övervägningar
Programvaran  kommer  att  använda  sig  av  ett  grafiskt  användargränssnitt  (eng. 
Graphical  User Interface),  GUI. Denna avvägning känns naturlig  då programvaran 
handlar om sortering och representation av information. Användare har lättare att ta 
till sig grafiska applikationer där alla sätt att interagera med programmets objekt är 
synliga (t.ex. genom knappar och menyer). Detta beror på att användare har lättare för 
att känna igen än att memorera av kommandon (Löwgren, 1993, s. 75). Användare 
som är mindre skickliga med datorer kan på så sätt använda applikationen. En del av 
syftet med programvaran är att dela in processer i grupper. I ett GUI ges möjligheten 
att  använda sig av s.k.  drag'n'drop, som en metafor för att dela in filer i ett arkiv. 
Detta torde vara bekant för alla användare. Dessa fördelar åtnjuts till  bekostnad av 
sämre historisk uppföljning av användar-interaktioner med programvaran i jämförelse 
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med  ett  kommandorads-baserat  gränssnitt  (eng.  Command  Line  interface),  CLI 
(Löwgren, 1993). Denna kostnad är dock irrelevant för projektets syfte.

Nielsen (1994, s. 30) har identifierat och specificerat tio heuristiker som är generella 
principer för användargränssnitts-design.  De handlar i stort om att: tala användarens 
språk,  vara  konsekvent  i  språkbruk och användning  av  vissa  termer,  följa  samma 
konventioner som plattformen, motverka felanvändning, föreslå lösningar på fel, göra 
funktioner  synliga  och  lättillgängliga,  estetiskt  tilltalande  och  minimalistiskt. 
Programmet  ska  kunna  användas  utan  hjälpavsnitt,  men  om  nödvändigt  ska 
hjälpavsnittet  vara fokuserad kring användarens uppgift,  samtidigt som den är kort 
och  koncis.  Dessa  kommer  att  vara  goda  riktlinjer  för  designen  av 
användargränssnittet i projektet.

Allmänt  gäller  att  så  lite  extra  fönster  och  s.k.  pop-ups som  möjligt  ska  finnas. 
Programmet skall kunna döljas så att det körs i ”bakgrunden”. Det är önskvärt att så 
mycket som möjligt också hanteras från samma fönster, det huvudsakliga gränssnittet. 
Endast importering av databaser och liknande ska skötas med ett extra fönster för 
filselektion.  Programmet skall som tidigare nämnts  utnyttja s.k.  drag-and-drop vid 
gruppering av processer. Mer i detalj så är det tänkt att fungera såhär: Användaren ska 
kunna markera önskad process(1) för att sedan dra processen till önskad grupp(2) och 
slutligen släppa ned den i gruppen(3) för att slutföra grupperingen. Användaren ska 
lätt kunna skapa  egna grupper. Eftersom det kommer att vara en Windows-baserad 
programvara kommer programmeringen ske med .NET framework och skrivas i C#. 
Programkoden bör följa namnkonventioner för utveckling i C# som de är beskrivna av 
Mössenböck et al. (2004, s. 20).  Programmet ska i så stor utsträckning som möjligt 
vara modulärt och utökningsbart.

3.1.2 Omfattning och avgränsningar
Programvaran är tänkt att användas främst på system som brukas av användare eller 
system  som  ständigt  förändras (program  installeras  osv.).  Programvaran  är  inte 
primärt  riktad  till  server-system  där  få  eller  inga  nya  processer  tillkommer  (nya 
program  installeras  sällan  på  server-system).  Programvaran  kommer  att  göra 
uppslagningar mot en databas innehållandes beskrivningar av processer som visas för 
användaren  när  processen  markeras.  Databasen  ska  lätt  kunna utökas  för  att  vara 
mycket mer omfattande  (t.ex. importering).

Programmet ska minst innehålla någon form av fördefinierad konfiguration (grupper 
och grupperingar) av processer anpassat för Windows7, men kan också komma att 
inkludera andra fördefinierade konfigurationer eller funktionalitet för att senare kunna 
importera  konfigurationer  för  andra  Windows-operativsystem  (2000/XP/Vista). 
Fördefinierade konfigurationer kommer förmodligen identifieras genom att studera en 
nyinstallation på virtuell maskin. 

Varför programvaran skrivs till  Windows och inte är t.ex.  crossplatform är för att 
begränsa omfånget på arbetet. Det  finns också det en upplysnings-aspekt. Hur saker 
hanteras  i  Windowsmiljö  är  mindre  känt  för  användaren  (inte  open  source).  Den 
gemene användaren är i störst utsträckning Windows-användare eftersom störst andel 
av desktop-marknaden är Windows-användare.

10



3.2 Utvärderingsmetod
För att utvärdera programvaran ska en testpanel utformas. Testpanelen bör bestå av 
ca.  10  personer.  Dessa  ska  få  bruka  programvaran  under  en  kortare  tid. 
Testpersonerna  behöver  inte  vara  experter  eller  specialister  inom  området  men 
behöver förstå konceptet av processer och processhanterare och som kan se reell nytta 
av  en  sådan  applikation  t.ex.  datalogi-studenter.  Testpanelen  kommer  att  få  en 
instruktion som beskriver hur de ska gå till  väga. Detta kommer inkludera start av 
valfri process efter processhanteraren är installerad i testsyfte. Till detta kommer det 
göras  en  enkät-undersökning där  testpersonerna  svarar  på  ett  antal,  för  uppgiften, 
relevanta  frågor.  Walonick  (2010)  identifierar  i  kapitlet  'Designing  and  Using 
Questionnaires'  olika metoder att genomföra enkät-undersökningar. Walonick menar 
att  email  är  den  metod  som  är  snabbast  att  distribuera  och  även  den  mest 
kostnadseffektiva (över bl.a. intervju- och telefon-baserade undersökningar).  Enkäter 
har  ett  antal  fördelar  bl.a.  att  de  är   relativt  lätta  att  analysera,  bidrar  till  ökad 
objektivitet  (frågeställningen  är  uniform  för  alla  tillfrågade).  Dessa  fördelar  ger 
utvärderingsmetoden  validitet.  Denna  metod  är  väl  lämpad  eftersom  användaren 
också behöver bifogas en instruktion om programvaran samt själva applikationen i 
sig.

Vid design av en enkät-undersökning bör vissa generella övervägningar göras:

– Minimera antalet frågor för att maximera svarsfrekvensen. Stängda frågor kan 
vara lättare att besvara och underlättar analys i det här fallet.

– Orientera frågorna kring hur svaret kan användas i projektet snarare än kring 
vad som kan tänkas 'vara intressant att veta'.

– Ett fri-fält kan fånga upp övrigt som kan vara av vikt i en enkät med i övrigt 
stängda frågor. Allmänna åsikter om programvaran kan tas upp här.

– Av  enkätsvaren  förväntas  att  det  tydligt  ska  kunna  gå  att  avgöra  om 
programvaran har uppnått sitt syfte,   löst problemet eller ej. Enkäten måste 
utformas med detta i åtanke.

Walonick (2010) presenterar hur man steg för steg systematiskt kan genomföra en 
enkät-undersökning (Design Methodology, Determine Feasibility, Develop Instruments,  
Select Sample, Conduct Pilot Test, Revise Instruments, Conduct Research, Analyze Data,  
Prepare Report) samt presenterar generella riktlinjer. Detta systematiserade arbetssätt 
anses lämpat för projektet. Även en kort diskussion om det kan vara en bra praxis för 
hantering av processer i framtiden. Metoden utgör medel för att uppfylla delmål 3.
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4 Resultat
Nedan presenteras resultatet,  en programvara,  som namngetts 'Process Manager'.  I 
första  delen  presenteras  användargränssnittet  som  ger  en  allmän  beskrivning  av 
programvarans olika finesser. I efterföljande del, programvarudesign och arkitektur, 
beskrivs  hur  programvaran  är  uppbyggd  och  hur  lösningarna  implementerats. 
Lösningarnas implementation motiveras i texten, t.ex. varför en lösning som använts 
ansågs vara den bäst lämpade lösningen för ändamålet.

En viktig aspekt som måste beaktas är behovet av att kunna skilja på processer som 
tidigare har grupperats och processer som i realiteten körs på systemet. För att kunna 
göra denna distinktion så namngavs de processer som tilldelats en grupp för gruppens 
referenser och en specifik process i gruppen kallas för en referens. Processerna som i 
realiteten körs på systemet kallas för  live-processer, dessa är samma processer som 
andra processhanterare listar (Windows Task Manager, OS X Activity monitor).

Hur  användaren  har  definierat  grupper  och  deras  referenser  hänvisas  till  som 
konfiguration. Konfigurationen uppdateras när användaren grupperar en process eller 
laddar en konfiguration från en separat konfigurations-fil. Konfigurationsfilen sparas i 
klartext och därför är det möjligt för användaren att definiera grupper och referenser 
utan  att  egentligen  använda  programvaran.  Genom  att  använda  denna  typ  av 
konfigurationsfiler  är  det  möjligt  att  ha  fördefinierade  konfigurationer  för  t.ex. 
Windows systemprocesser eller  illasinnade processer. Användaren kan även senare 
modifiera dessa själv. Användare kan också dela och testa varandras konfigurationer.

4.1 Användargränssnitt
Programvaran  skrevs  i  C# och kompilerades  under  .NET 4 framework. Koden är 
bifogad i appendix A - Programkod.

4.1.1 Design
Användargränssnittet  designades för att  kunna representera listor  av processer och 
grupper,  informationsfält  samt  presentera  all  funktionalitet  via  knappar.  Detta  kan 
göras  utan  att  dölja  någon  av  elementen  via  t.ex.  menyer.  Antalet  element  är 
tillräckligt lågt för att inte behöva döljas. På detta sätt kan användaren direkt se vad 
programmet är kapabelt till. Elementen är alla beskrivna med text eller symboler för 
att beskriva sin funktionalitet. I gränssnittet är relaterade element grupperade bredvid 
varandra;  alla  knappar  är  grupperade  på  höger  sida  av  programmet  tillsammans, 
process- och grupp-listor är placerade på vänster sida av programmet under varandra. 
Informationsrutan  har  placerats  till  höger  om process-listan  för  att  ge  en  följsam 
”vänster-till-höger”-läsning (se figur 5). Detta tillfredsställer heuristiken om att tala 
användarens språk och representera saker i en naturlig (för användaren) och logisk 
följd.  Heuristiken  om  att  följa  plattformens  konventioner  uppfylls  genom  att 
programvaran  presenteras  i  form  av  ett  fönster  med  igenkännbara  kontroller  för 
avsluta,  minimera  osv.  Snabbkommandon  via  tangentbordet  följer  plattformens 
konventioner. Enter-tangenten kan användas för att konfirmera och escape-tangenten 
används för att  avbryta  dialoger.  Fokus har  också legat  på att  minimera mängden 
information som presenterats vid varje givet tillfälle.
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4.1.2 Funktionalitet
Det  finns  ett  antal  metoder  med  vilka  användaren  kan  interagera  med  Process 
Manager. Dessa namnges och förklaras nedan:

Create new group – Användaren ombeds skriva in ett  namn på den nya gruppen. 
Gruppen läggs till i grupprutan i gränssnittet och föregås av #.

Delete  selected  Group –  Tar  bort  den  för  närvarande  markerade  gruppen  från 
grupprutan.

References for group – Slår upp den markerade gruppens tilldelade referenser. Dessa 
presenteras i informationsrutan.

Scan  for  processes –  Uppdaterar  listan  över  systemets  nuvarande(live)  processer. 
Denna uppdatering  sker  också när  användaren skapar  en grupp eller  grupperar  en 
process.

Load configuration – Laddar en konfiguration från fil. En ruta för fil-selektion öppnas 
där filer som inte är av typen .cfg filtreras bort. 

Save  configuration –  Sparar  nuvarande  konfiguration  till  fil.  Precis  som  när 
användaren  laddar  en  konfiguration  öppnas  ett  fönster  för  fil-selektion. 
Konfigurationsfilens namn är valfritt men är av filtypen .cfg.
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Drag'n'drop – Användaren kan markera en process i processrutan och sedan dra den 
till valfri grupp i grupprutan (s.k. Drag'n'drop). Detta är den metod användaren kan 
utnyttja för att gruppera processer.

Hjälp-knappen(?)  -  Denna symboliseras  av symboliseras  av ett  frågetecken brevid 
informationsrutans  etikett.  Om  användaren  klickar  på  knappen  kommer  en  kort 
hjälptext upp i informationsrutan. Denna instruerar användaren om hur programmet 
kan användas.

4.2 Programvarudesign och arkitektur
Konceptuellt sett består programmet av ett par centrala funktioner som illustreras i 
figur 6; en klass som ansvarar för utför processcanning (System.Diagnostics.Process), 
en klass för grupper med tillhörande referenser som ansvarar för processgruppering 
(Default  group,  User-defined  group),  en  konfigurationsparser  för  parsning  när 
användaren  laddar  en  konfiguration  från  fil  (Configuration  Parser).  Utöver  dessa 
finns också en funktion för  webbuppslagning som hämtar process-information. Dessa 
delar beskrivs i detalj i detta avsnitt.
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4.2.1 Processcanning
Denna  funktionalitet  implementeras  via  en  inbyggd  klass  i  .NET  som  heter 
System.Diagnostics.Process.  Klassen  innehåller  alla  systemets  processer  med  en 
mängd möjliga egenskaper, i programmet används dock endast processens namn och 
processens  ID.  System.Diagnistics.Process kan  köras  helt  i  user-space  utan 
administrativa  rättigheter.   Genom att  använda  en  redan  etablerad  klass  för  detta 
innebär att funktionen är vältestad, vilket minimerar buggar, och utvecklaren slipper 
'återuppfinna' hjulet vilket spar mycket utvecklingstid.

Listan  av  processer  uppdateras  varje  gång  en  användare  manuellt  skannar  efter 
processer eller en ändring i konfigurationen har gjorts dvs. användaren har skapat en 
grupp, grupperat en process eller laddat en ny konfiguration. Objektet är nödvändigt 
för  att  kunna skilja  på  vad  som faktiskt  körs  gentemot  de  referensprocesser  som 
tidigare  definierats.  Processer  som  är  grupperade  och  refererade  behöver  inte 
nödvändigtvis köras vid varje givet tillfälle.

Exempel:  Användaren  har  tidigare  grupperat  'notepad'  i  en  grupp  för  Windows-
applikationer. Utan att kontrollera processerna från System.Diagnistics.Process är det 
omöjligt att veta om processen är aktiv för nuvarande och därför ska representeras 
som i processrutan.

4.2.2 Processgruppering
Processgruppering  sköts  med  hjälp  av  en  klass  som konceptuellt  representerar  en 
grupp. Denna gruppklass har följande egenskaper: ett namn som identifierar gruppen. 
Namnet visas i en 'gruppruta' i Process Manager om klassen har instansierats. Klassen 
innehåller förutom gruppens namn två listor. Dessa listor är:

• Referens-lista
Referens-listan definierar vilka processer som tillhör till gruppen. En grupps 
referens-lista populeras när en process flyttas till den. Detta kan antingen göras 
direkt i programmet eller via en  fördefinierad konfigurationsfil som laddas in.

• Live-lista
Live-listan  är  den  som  ska  representeras  i  programmets  processruta  när 
gruppen  markeras.  Live-listan  innehåller  också  sina  processers  respektive 
Process-Id (PID). Live-listan populeras av processer när konfigurationen läses 
in. Villkoret för att listan ska populeras med en specifik process är att  den 
existerar  både  i  gruppens  egna  referens-lista  OCH  körs  på  systemet 
(Systen.Diagnostics.Process listan).

De allra flesta av klassens metoder berör dessa två listor. Ett antal metoder har skrivits 
som inte används av applikationen i sig men som ändå inkluderats i klassen för att det 
ska  vara  lättare  att  utöka  applikationen  (möjlighet  att  döpa  om  grupper,  ta  bort 
referenser etc.).

Antalet grupper som kan instansieras är för projektets ändamål begränsat till 24 för att 
motverka  information overload. Programmet ska inte bidraga till att vara ytterligare 
ett lager av komplexitet.
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4.2.3 Konfigurationsparsning
Den här  delen  i  programmet  läser  en  konfiguration.  Från  början  när  programmet 
startas är konfigurationen tom. När konfigurationen är tom skapas endast en instans 
av grupp-klassen, denna gruppen skapas alltid och är en grupp för alla ogrupperade 
processer (hädanefter default-gruppen). D.v.s alla processer som inte är refererade i 
någon annan grupp läggs till i liveprocesslistan för default-gruppen, inga referenser 
bör någonsin finnas i default-gruppen, därför är också dess referenslista alltid tom. 

Konfigurationsparserns tilldelningsprocess:

1) En  samling  för  grupper  skapas.  default-gruppen skapas  och  läggs  till 
samlingen. Gruppens namn sätts till 'Ungrouped processes'. En temporär lista 
över systemets processer skapas m.h.a. System.diagnostics.process.

2) Parsern läser en konfiguration t.ex. från en fil som laddats med programmet. 
För  alla  rader  som börjar  på  med  ett  nummer-tecken(#)  så  skapas  ett  nytt 
grupp-objekt med samma namn som radens innehåll. Grupperna som skapas 
adderas  till  samlingen  av  grupper.  Alla  rader  i  konfigurationen  som  inte 
föregås av nummertecken betraktas som en referensprocess och adderas därför 
till referens-listan för det senast skapade grupp-objektet. När en process läggs 
till i referenslistan på det här sättet utförs en kontroll om processen även finns 
i  den  temporära  listan  över  systemets  processer.  Om processen  existerar  i 
denna lista tas den bort ur den temporära listan och läggs även till i grupp-
objektets live-lista. Processen existerar på så vis nu både i gruppens referens- 
och live-lista.

3) Alla processer som finns kvar i den temporära listan över systemets processer 
adderas till default-gruppens live-lista.

4) Från den nu kompletta samlingen av grupper skapas en lista som består av 
grupp-objektens namn. Listan används för att lista alla grupper i programmets 
gruppruta.

När användaren markerar en grupp i programvarans gruppruta visas gruppens live-
lista i processrutan. I denna processruta presenteras live-listan med processer olika 
beroende  på  vilken  grupps  processer  som  listas.  I  default-gruppen presenteras 
processerna i den ordningen de skickas från System.Diagnostics.Process (samma som 
Task  Manager i  Windows).  Ingen  för-sortering  görs  i  programmet  (som t.ex.  en 
alfabetiskt  sortering)  eftersom  den  röriga  listan  belyser  problemet  med  den 
ursprungligt  dåliga  översikten  av  processer.  I  de  användardefinierade  grupperna 
presenteras  processerna  däremot  sorterade  i  listan  (samma  processnamn  brevid 
varandra).  I  dessa grupper presenteras respektive process även med sitt  ID för att 
användaren ska kunna göra en distinktion mellan processer med samma namn.

16



4.2.4  Webbuppslagning
För att  användaren  ska kunna få  information  om vad en process  har för  funktion 
används  webbuppslagning.  I  programvaran  utförs  s.k.  'web-requests'  mot  en 
webbserver innehållande en databas för processinformation. När användaren markerar 
en process i programmet formateras processnamnet (från System.Diagnostic.Processs) 
med hjälp av ett reguljärt uttryck för att passa formatet som webbservern använder. 
När en process markerats på det här sättet finns två olika utfall:

1) Om  processen  finns  i  databasen  så  skickar  webbservern  tillbaka  ett  svar 
innehållande  en  mängd  information.  Informationen  som  hämtats  från 
databasen måste formateras och irrelevant information måste skalas bort för att 
presentera det mest väsentliga för användaren. Det som måste skalas bort är 
HTML-taggar, länkar, s.k. whitespaces och annan irrelevant information som 
inte  ska  presenteras  i  programmets  informationsruta.  En  statisk  klass  som 
kallas för 'HtmlRemoval'  ansvarar för hela den här funktionaliteten. HTML-
taggarna skalas bort med hjälp av en funktion som är optimerad för ändamålet. 
Funktionen använder sig av char-arrayer istället för reguljära uttryck och är 
upp  till  10ggr.  snabbare  än  motsvarande  reguljära  uttryck  med  samma 
funktionalitet (dotnetperls.com, 2011). Det övriga oönskade materialet skalas 
bort med förkompilerade reguljära uttryck i samma statiska klass. Detta för att 
öka prestandan under drift. Förkompilerade uttryck är ca. dubbelt så snabba 
som icke-förkompilerade reguljära uttryck. Prestandaökningen kommer dock 
till  bekostnad av uppstartstid.  Uppstartstiden påverkas till  störst del av den 
första  förfrågan  som  görs  till  webbservern.  En  minimal  förlängning  av 
uppstarten är att föredra framför en kontinuerligt sämre prestanda.

2) Om  processen  inte  finns  i  databasen  visas  istället  ett  felmeddelande  i 
programmets  informationsruta.  Meddelandet  skrivs  ut  som '[Processnamn]  
could  not  be  found  in  the  database'  efterföljt  av  webbuppslagnings-
funktionens  egna  felmeddelande.  Genom  att  använda  den  här  typen  av 
felmeddelande  informeras  användaren  om processen  verkligen  inte  finns  i 
databasen, om webbservern för tillfället inte är tillgänglig eller om användaren 
själv inte kan nå webbservern.

Ovan observeras att programmet gör legitima förfrågningar, på samma sätt som en 
vanlig sökning med webbsidans egna sökfunktion via en webbläsare. Processlibrary 
(2011) är den site som används som källa till process-informationen.

Oavsett utfallet i de två möjliga fallen så lagras resultatet av sökningen i en hash. I 
denna  hash  är  det  formaterade  processnamnet  nyckel  och  resultatet  av 
webbuppslagningen  värdet.  När  resultatet  har  mottagits  från  webbuppslagningen 
lagras resultatet i hashen. Processnamnet(nyckeln) eftersöks i hashen redan innan en 
uppslagning utförs.  Om nyckeln  finns i  hashen hämtas  resultatet  från hashen,  och 
ingen webbuppslagning behöver genomföras, som en slags 'cache'. På detta sätt kan 
man minimera trafiken mot webbservern samtidigt som uppslagnings-operationen går 
avsevärt mycket snabbare. Denna hash lagras inte i någon fil utan gäller endast per 
”session”.  Detta medför att användaren inte behöver underhålla någon slags databas 
utan får alltid aktuell information från webbservern.
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4.3 Enkätundersökning och analys
I  detta  kapitel  beskrivs  enkätundersökningen,  delmål  2.  Först  beskrivs  urval,  hur 
enkäten  tagits  fram och  hur  momenten  som går  att  applicera  på  undersökningen 
förhåller sig till Walonicks metod för enkätundersökningar (i parentes). De frågor som 
använts och vad de utvärderar inkluderas också i avsnittet. Senare avsnitt presenterar 
svarsresultaten tillsammans med analys. Detta efterföljs sedan av en sammanfattande 
analys i tredje avsnittet.

4.3.1 Urval och genomförande
Enkäten  utformades  med  Google  docs (2011) verktyg  för  enkätundersökningar. 
Verktyget hanterar också datainsamlingen och kan skapa summeringar och rita grafer 
(develop instruments). Verktyget prövades genom att skapa,skicka och fylla i en test-
enkät (conduct pilot tests). Verktyget visade sig lämpat och lärdomar införskaffades 
till den reella undersökningen (revise instruments).

Urvalsgruppen  till  testpanelen  var  datalogi-studenter  inom  nätverk-  och  system-
administrationsprogrammet på Högskolan i Skövde. Tio stycken valdes ut att  testa 
programvaran och delta i enkätundersökningen (select sample). Testpanelen hade fem 
dagar på sig att använda Process Manager och besvara enkäten.

Enkäten presenteras som en webbsida med introduktionsbrev och frågor (se appendix 
B – Process Manager Survey). Webbsidan går att nå genom en länk, genom att trycka 
submit lämnar  testpersonen  in  svarsformuläret  till  undersökningen.  Länken  till 
undersökningen  och  presentationsbrev  distribuerades  via  email.  Till  enkäten 
bifogades  applikationen  och  två  konfigurationsfiler  med  initiala  grupperingar. 
Enkäten innehöll 9 frågor men var primärt orienterade runt 2 huvudfrågor, dessa går 
att knyta till huruvida programvaran uppfyllde de kriterier som tidigare presenterats, 
och till vilken grad. De två huvudfrågorna utvärderar direkt projektets huvudsakliga 
syfte,  de  övriga  frågorna  utvärderar  indirekt  syftet  eller  kvalitén  hos 
implementationen. Slutna frågor användes och de 2 huvudfrågorna använde skalor (1 
till  5)  huruvida  användare  instämde  med  påståendet  eller  inte.  Övriga  frågor  var 
Ja/Nej  alternativ  eller  frågor  om användarens  konfiguration.  Frågorna  på  enkäten 
kategoriserades under olika rubriker (t.ex.  användarkonfiguration,  GUI osv.) så att 
testpersonen  skulle  kunna  sätta  frågan  i  rätt  kontext   Svarsfrekvensen  från  de 
tillfrågade datalogi-studenterna var efter s.k. follow-ups (påminnelser) 80%. Avsnittet 
enkätsvar är resultatet av de sista stegen i Walonicks metod för enkätundersökningar 
(conduct research, analyze data och prepare report).

4.3.2 Enkätsvar
I  detta  stycke  presenteras  svarsresultaten  tillsammans  med  en  kort  analys.  Först 
presenteras de två huvudfrågorna. Notera att procentsatserna har avrundats till heltal, 
pga. antalet svar resulterar inte alltid dessa i 100.
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Första huvudfrågan (blå staplar) handlar om uppfyllande av kriteriet för identifiering. 
I figur 7 framgår tydligt att användarna upplevde det som att Process Manager hjälpte 
till att identifiera processers funktionalitet. En möjlig anledning till att majoriteten av 
testpersonerna inte instämt till  fullo (5 på skalan) torde vara att inte alla processer 
finns i databasen för processinformation. Med en komplett databas hade troligtvis fler 
testpersoner  kunnat  instämma  helt.  Upprättandet  av  en  sådan  databas  ligger  dock 
utanför detta projektets ramar (Se Framtida arbete). Något som framgått är dock att 
sättet  som  process-informationen  nått  användaren  är  tillräckligt  bra  för  att 
tillfredsställa kriteriet om identifiering.

Andra huvudfrågan (orange staplar) handlar om huruvida gruppering anses vara en 
bra sorterings-metod  för  att  uppnå  översikt av  systemets  processer.  Såsom den är 
implementerad i  Process Manager instämde hälften av de tillfrågade till  fullo med 
påståendet. Övriga instämde i hög grad eller i viss mån. Av resultaten kan man dra 
slutsatsen att kriteriet för översikt därigenom också sortering har tillfredsställts.  Värt 
att notera är att det finns fortfarande utrymme för förbättringar inom den här delen.
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Denna  fråga  (Se  figur  8)  är  inte  en  del  av  huvudfrågorna  utan  utvärderar  själva 
applikationens gränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv.

Frågan  om  användargränssnittet  handlade  om  huruvida  testpersonen  upplevde 
programvaran intuitiv  och lätt  att  använda.  Som framgår av Figur 8 var  resultatet 
blandat men över hälften instämde med påståendet i någon grad. Detta tyder på att det 
är svårt att designa ett gränssnitt som direkt är lättförståeligt. Det blandade resultatet 
kan bero på att testpersonerna tagit till sig/läst introduktionsbrevet i olika mån eller att 
konceptet kändes främmande. Fritext-fältet fångade också upp en del förklaringar till 
varför  testpersonen  inte  instämde.  Det  rörde  sig  bl.a.  om  avsaknad  av  viss 
funktionalitet (så som att maximera/ändra storlek på programfönstret). Möjligtvis var 
det vissa övervägningar i designen som testpersonerna upplevde begränsade friheten  i 
programmet.  Slutsatsen  av  detta  resultat  är  ändå  positivt.  Om  förbättringar  på 
användargränssnittet ska implementeras bör alla kommentarer rörande detta beaktas. 
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Figur 8: Resultat användargränssnitt



Figur  9  presenterar  resultatet  av  frågorna  gällande  användarkonfiguration. 
Cirkeldiagrammet visar att 7 av 8 personer ansåg att det var en fördel att kunna skapa 
och döpa grupper efter eget huvud och behov. En anledning till att en testperson inte 
ansett det vara en fördel skulle kunna vara att användaren förväntat sig mer styrning 
(och stöd), dvs. någon form av fördefinierat expertutlåtande. Frågans utformning gör 
det bara möjligt att spekulera. Eftersom bara 13% av de tillfrågade ansåg detta är inga 
förändringar  nödvändiga.  En  förbättring  skulle  annars  kunna  vara  att  automatiskt 
starta programmet med en fördefinierad konfiguration,  istället  för att   bifogas som 
konfigurationsfiler till programvaran, om andelen negativa svar varit högre.

De sista tre frågorna handlar om hur många processer som kördes på systemen, hur 
många  grupper  som  testpersonen  skapade  och  hur  många  processer  som  inte 
grupperades. Särskilt intressant är det att relatera dessa till varandra, dvs. hur många 
grupper som skapas i förhållande till antalet processer. Detta ger också en indikation 
på  i  vilken  omfattning  testpersonerna  genomförde  testet  (antalet  ogrupperade 
processer).  Tyvärr  valde  många  av  testpersonerna  att  inte  gruppera  alla  processer 
vilket gör att det blir svårare att dra en ordentlig slutsats av hur många grupper en 
användare i genomsnitt skapar. Detta kan ha flera förklaringar; vikten av fullständig 
gruppering framgick  inte  tillräckligt  tydligt  i  instruktionen,  eller  att  testpersonerna 
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Figur 9: Resultat användarkonfiguration



spenderat väldigt lite tid på att använda programvaran och bara 'testat'  grupperings 
och identifierings funktionaliteten. 

Av figuren framkommer dock att oavsett hur stor del av processerna som grupperades 
så skapades ett relativt litet antal grupper. Användaren som valde att gruppera alla 
processer hade fyra grupper och det vanligaste förekommande antalet grupper var tre. 
Av figuren framkommer också att antalet grupper som skapades i snitt var drygt tre 
och  antalet  grupper  var  aldrig  högre  än  fem.  Detta  var  något  förvånande,  men 
indikerar att testpersonerna tenderat att skapa breda och generella grupper. Dessa kan 
tänkas vara av större kategorier som windows processer, applikationer, övrigt. Detta 
innebär också att oavsett antalet processer som grupperats är det inte speciellt troligt 
att gruppantalet hade ökat mer än med en grupp eller två. Detta kan också vara en 
förklaring till  varför testpersonerna inte  grupperade samtliga processer.  De kan ha 
ansett sig klara med skapandet av grupper (och därför sin konfiguration) och lämnade 
själva sorteringen till senare.

I figuren observeras att antalet processer i snitt var drygt 65 vilket är ett tillräckligt 
stort antal för att en användare ska ha dålig  översikt. Ett resultat har bortsetts från i 
detta snitt då testpersonen beskrev i fritext-fältet att detta var en ”ren” installation på 
en virtuell maskin med ett äldre operativsystem. Detta är inte ett troligt scenario för 
undersökningen eller rätt användningsområde för programvaran som tidigare nämnts.

4.3.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis  framkommer  av  enkätundersökningen  följande  intressanta 
observationer:

– Testpersonerna anser att programvaran hjälper dem att  identifiera processers 
funktionalitet.

– Testpersonerna  upplever  att  de  får  en  bättre  översikt över  sitt  systems 
processer  via  sortering. Detta  genom  att  gruppera  processer  med 
programvaran.

– Användare föredrar att  själv utforma och styra sin gruppering av processer 
efter eget tycke.

– Användare  strävar  efter  ett  lågt  antal  grupper  vilket  cementerar  teorin  och 
stärker validiteten om frågeställningen gällande abstraktion av information.

Via fritext-fältet framkommer att testpersonerna överlag är positiva till konceptet och 
programvaran.  Samtidigt  var  fritext-fältet  också  en  stor  källa  till  kritik  till  
användargränssnitt och gruppering. Detta är ett par utdrag från fritext-fältet:  ”smart 
med  högerrutan  som  beskriver  vad  processen  gör,  perfekt  när  man  misstänker  
trojaner och dylikt.”, ”Det borde gå att välja en default-konfiguration så man slipper  
ladda varje gång programmet startas.”,  ”Irriterande att det inte går att maximera  
fönstret så man slipper scrolla i onödan. För övrigt tycker jag det fungerar riktigt  
bra,  det  hjälper  verkligen  till  att  hålla  kolla  på  processerna”. Den här  typen  av 
feedback  är  väldigt  direkt  och  ger  konkret  information  om  hur  programvaran 
uppfattades av respondenterna och kan förbättras.
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5 Slutsatser
Detta arbete har syftat till att beskriva en metod för att ge användare bättre kontroll 
över  sitt  systems  processer.  I  projektet  ingår  utveckling  av  en  programvara  som 
tillhandahåller denna funktionalitet. I denna rapport beskrivs tre viktiga kriterier som 
kan användas som måttstock för att avgöra om målet för programvaran har uppnåtts 
och till vilken grad. För att utvärdera dessa kriterier och ge projektet validitet har en 
enkätundersökning  genomförts  tillsammans  med  en  form  av  programvaru-test. 
Programvaran  testades  av  datalogi  studenter  från  Nätverks-  och  System-
administrationsprogrammet  på Högskolan i Skövde.

Resultatet av enkätundersökningen (Se 4.3 Enkätundersökning och analys) intygade 
att kriterierna identifiering,  sortering och översikt hade tillfredsställts.  Inställningen 
till  programvaran  och  dess  förevisade  sorteringsmetod  var  positiv  från 
respondenterna.

Av  detta  kan  man  dra  slutsatsen  att  sortering  genom  grupperingar  till  följd  av 
beslutsgrundande  identifiering  är  ett  bra  sätt  att  hantera  processer.  Programvarans 
egenvärde  är  i  sammanhanget  är  mindre  viktigt,  metoden  på  vilken  hantering 
genomförs är mer viktigt. 

Processhanterare  bör sträva efter  att  vara integrerade i  systemet  och bör inte  vara 
något extra datoranvändare måste ladda hem eller på annat sätt införskaffa utanför 
operativsystemet. Problemet med en dåliga representation av processer kommer bli 
mer och mer tydlig i samma takt som antalet processer som körs vid samma givna 
tillfälle ökar, detta som en följd av att datorers prestanda kontinuerligt ökar (Moore's  
law).

En integration av en programvara liknande den förevisade i detta projekt ställer höga 
krav på processdatabasen och administrationen skulle troligen i  sådana fall  hamna 
under  operativsystemets  tillverkares  ansvar.  En  sådan  programvara  bör  också  ta 
hänsyn  till  den  forskning  som  gjorts  inom  användargränssnitts-design  som  t.ex. 
Nielsen (1994) för att inte alienera en novis datoranvändare.
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6 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras moment som kunde gjorts annorlunda för att stärka validitet, 
reliabilitet  och  kvalité  hos  programvaran,  utvecklingen  och  enkätundersökningen. 
Avsnittet innefattar också diskussion om moment som gav väntade eller och oväntade 
resultat.

Webbuppslagningen upplevdes bra och fungerade som den var tänkt.  Den är dock 
värd att diskuteras då den är beroende av en webbsite innehållande en databas med 
processinformation.  Siter  är  föränderliga  och  varar  inte  för  evigt,  därför  måste 
programvaran  kunna  modifieras  för  att  hämta  information  från  vilken  site  eller 
databas som helst. Detta har tagits i beaktande under utvecklingen och programvaran 
och kan lätt  ändras för att  använda en annan site eller en databas direkt.  Följande 
modifieringar behöver göras vid databas byte: URL för site måste ändras,  reguljära 
uttryck för informationsformatering behöver modifieras. Dessa är praktiskt uppdelade 
i  olika  funktioner.  Separata  förkompilerade  uttryck  finns  för  följande;  kapa  från 
början fram till mönster, kapa från mönster fram till slutet, kapa alla typer av multipla 
whitespaces och slutligen ett uttryck för oönskade meddelanden emellan start och slut 
som hänvisar till specifika textmönster/strängar.

Gällande enkätundersökningen kunde reliabiliteten förbättrats genom att samla in fler 
resultat, dvs. ha fler respondenter. Svarsfrekvensen var som beskrivet av Walonick 
(2010)  mellan  10-60%  innan  påminnelser.  Urvalsgruppen  kunde  bättre  tagit  i 
beaktande denna svarsfrekvens och legat på inte mindre än 20 personer snarare än 10 
personer som i  den faktiska enkätundersökningen.  Med påminnelser  skulle  antalet 
användbara svar varit betydligt högre. En annan metod, som att använda en s.k. morot 
(gratis gåva) för att öka svarsfrekvensen, kunde också använts. Detta hade dock inte 
nödvändigtvis förbättrat kvalitén på svarsresultaten enligt Walonick. Svarsfrekvensen 
hade troligtvis  förbättrats något. Det anses dock inte vara värt om inte urvalet och 
undersökningen  är  mer  omfattande.  De  metoder  som  användes  i  den  faktiska 
undersökningen  har  troligtvis  ändå  påverkat  svarsfrekvensen  positivt.  Slutna  och 
lättbesvarade frågor som är få till antalet användes och tros vara anledningen till att 
den initiala svarsfrekvensen varit relativt hög (omkring 50%). Sammantaget hade en 
undersökning  som  inkluderat  ovanstående  metoder  förmodligen  gett  liknande 
indikationer  som  tidigare  undersökning  (pga.  entydigt  resultat),  men  hade  ur  ett 
reliabilitets perspektiv hade kvalitén förbättrats.

Vad  själva  enkätresultaten  beträffar  hade  det  varit  önskvärt  att  användare  hade 
grupperat samtliga processer för att bitvis kunna ta ställning till ny process när den 
framträder  i  'ogrupperade'-gruppen.  Det  måste  som nämnts  föregås  av  fullständig 
gruppering vilket kan vara ett tidskrävande arbete första gången. Endast en användare 
valde  att  lägga  tid  på  omsorgsfull  gruppering.  Fullständig  gruppering  borde 
uppmanats mer i enkäten, istället för att beskrivas som en trevlig bieffekt. Prövotiden 
på fem dagar kan också vara en faktor som påverkat denna del och respondenten kan 
ha upplevt stress av detta och därför svarat på enkäten innan fullständig gruppering 
genomförts. Enkäten bidrog med ett positivt oväntat resultat rörande antalet grupper 
som i genomsnitt skapades. Det fanns en rädsla för att gruppantalet skulle vara så stort 
att grupperna bara skulle innehålla några få referenser. Enkätundersökningen bevisar 
dock att så inte är fallet.
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7 Framtida arbete
För  framtida  arbete  finns  ett  antal  punkter  som kan  arbetas  vidare  på.  Angående 
programvaran i sig så vore det dumdristigt att inte ta till vara på den feedback som fri-
textfälten i enkätundersökningen gav.

En förmåga att maximera programrutan saknades och vissa användare upplevde detta 
som inflexibelt och att användaren fick ”bläddra” i onödan för att se alla processer 
och processinformation.

När programmet startas är konfigurationen tom. Användare tycker att det är onödigt 
att  behöva  ladda  sin  skräddarsydda  konfiguration  varje  gång  vid  programstart. 
Programvaran  bör  därför  implementera  automatisk  laddning  av  senaste 
konfigurationen.  Vidare  bör  spara/ladda  funktionen  vara  helt  transparent  för 
användaren och ske automatiskt, det hjälper till att minska antalet element som visas 
för användaren.

Även uppdatering av systemets aktuella processer är något som skulle kunna ske utan 
användares inblandning och istället ske automatiskt med viss tidsintervall.

Programvaran utvecklades primärt för att förevisa en metod för gruppering, men om 
konceptet  av  kontroll  ska  uppnås  helt  måste  också  funktionalitet  för  terminering, 
blockering  och  prioritering  av  processer  implementeras.  Förslagsvis  skulle 
användaren  kunna  blockera  processers  åtkomst  till  systemresurser  gruppvis.  Detta 
kräver till skillnad från nuvarande implementation att funktionen körs i kernel-space. 
Att  som användare  kunna  terminera  processer  är  en  väsentlig  del  av  integrerade 
processhanterare  såsom  Task Manager.  Terminering  är  troligtvis  också det  största 
användningsområdet i nuläget. Detta utelämnades i projektet för att det inte upplevdes 
tillräckligt relevant för frågeställningen och istället lades mer fokus på övriga kriterier 
för kontroll.  En programvara  som ska testas  av flertalet  användare  och kan anses 
”mystiskt” körs med fördel helt i user-space.

Ett  omfattande  arbete  som  bör  genomföras  i  framtiden  är  framtagandet  av  en 
detaljerad och bred databas för processdefinitioner. Utvecklare bör också ha som en 
praxis vid lansering att beskriva sina processer och skicka in till en sådan här databas. 
Givet ett  antal  år,  då programvaror  fasas ut och nya  tillkommer  för att  ersätta  de 
gamla,  skulle  detta  resultera  i  en nära komplett  databas.  Detta  försäkrar  också att 
processinformationen är korrekt, istället för att andra parter undersöker processen och 
försöker beskriva den. Databasen bör vara ett öppet initiativ och en källa som ska vara 
tillgänglig för alla datoranvändare.

I slutsatser diskuteras integrerade processhanterare, även detta är ett framtida arbete. 
Tillvaratagandet  av identifiering och gruppering är önskvärd,  men det  ställs  också 
högre  krav  på  säkerhet.  Processinformationen  måste  frammanas  och  skickas  till 
användare på ett tillförlitligt sätt. Ur en säkerhetssynpunkt räcker det inte att hämta 
informationen med enbart processnamn, då illasinnade processer kan dölja sig genom 
att  ha  samma  namn  som  en  legitim  process.  Framtagandet  av  identifiering  av 
processer  med  digitala  signaturer  eller  annan  säkerhetsmekanism  för  säker 
identifiering är del av det framtida arbetet.
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