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Sammanfattning
Denna rapport tar upp problem med revisionskontroll i realtidsbaserade kollaborativa
system. Enligt Fan & Sun (2012a); Fan & Sun (2012b) behöver man bryta kraven som
definerar realtidsbaserade system för att uppnå detta.

Den stubbaserade lösningen som beskrivs i rapporten lyckas minska antalet fel i
testfallen som utförts i fallstudierna. Genom att implementera personliga
editeringsflikar och stubbar är det möjligt att ha revisisionskontroll i ett realtidsbaserat
system. Dock för att detta ska vara effektivt och användbart bör detta endast användas i
specifika fall och med noggrann granskning.
Fallstudien som genomförts visar inte på några imponerande siffror men en förbättring
är fortfarande möjlig vid specifika fall.

Nyckelord: Realdtisbaserade system, revisionskontroll, stubbsystem
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1 Introduktion
Samarbete mellan flera utvecklare har ökat markant de senaste åren, även samarbete över
distans. P.g.a. detta har hjälpverktyg utvecklats för att underlätta samarbete inom projekt
bl.a. versionshanteringssystem och kollaborativa realtidsbaserade editeringssystem. I och
med dessa kan metoder som pair-programming, som är ett lokalt samarbete mellan två
utvecklare, utföras på distans.
När flera utvecklare arbetar på samma stycken av kod ökar då risken att fel kan uppstå och
därför behövs en form av felhantering (Fan & Sun, 2012a). Samarbete kan ske antingen via
specifika verktyg, lokalt samarbete eller via kontakt. Detta är ett vanligt återkommande
problem inom realtidsbaserade system och går ej att lösa utan att bryta de tre generella
kraven som finns inom dessa system enligt Fan & Sun (2012a).
Detta arbete hanterar hur man kan implementera versionshantering utan att begränsa
användarna redigeringsmöjligheter inom projektet via en stubbaserad lösning. På så vis kan
semantiska konflikter minimeras utan att bryta mot kraven och samarbete över distans kan
då ske i realtid ihop med felhantering.
Nästkommande kapitel beskriver hur realtidsbaserade kollaborativa system fungerar och
vilka byggstenar som behövs för att hantera alla krav på dessa typer av system.
I kapitlet omnämns även olika semantiska hjälpmedel som kommer att implementeras för
att hjälpa användarna under fallstudien samt en grundläggande beskrivning av de tekniker
som inspirererat och indirekt givit upphov till detta arbete.
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2 Bakgrund
Flera realtidsbaserade kollaborativa system har tillkommit de senaste åren och erbjuder
flertal diverse hjälpfunktioner för att minimera semantiska konflikter. Bland annat
kommunikationsfunktioner som VoIP(röstkommunikation över internet), chatt och
webcam-sessioner. Utöver dessa ingår även personliga färgkodningar för varje unik
användare och replay-funktioner.
Dessa funktioner ihop med en ordbehandlare som kan hantera programspråkets syntax kan
man på så sätt göra samarbete över distans till ett praktiskt arbetssätt. I dagens
mjukvarutillverkning sker mycket samarbete mellan utvecklare inom olika länder och
efterfrågan för kollaborativa system har ökat markant.

2.1 Stubb
Är ett stycke kod som kan ersätta en funktion temporärt, t.ex. returnerar ett statiskt värde.
Användning av stubbar sker när en funktion ska hämta data från en annan funktion. Till en
början kan man då konfigurera denna att returnera något statiskt värde som kan användas
av huvudfunktionen. På så sätt kan man vidareutveckla huvudfunktionen utan avbrott för att
i senare skede byta ut stubben.

Figur 1. Exempel på kodstubb.
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2.2 Versionshantering
Versionshanteringssystem är ett sätt att ha kontroll över revideringar och tillägg till koden
och via detta kan man uppnå kollaborativt samarbete på distans enligt Goldman (2011).
Programmeraren hämtar en version av källkodsfilerna och via en egen lokal gren kan utföra
ändringar i koden. Därefter dokumenteras ändringarna och en överlämningsbegäran utförs.
Projektledaren kan då granska ändringarna som är gjorda och välja om dessa ska godkännas,
vid godkännande sammanförs detta med systemets baslinje och en ny version av systemet
med dokumenterade ändringar laddas upp.
På så vis kan man minimera antalet fel som sker när utvecklare arbetar parallellt på samma
projekt. Skulle det någon gång under projektet ske några fel och systemet inte längre
fungerar kan man då återskapa en tidigare revision av systemet och då lättare spåra var felet
uppstått.
Denna typ av kollaborativ programmeringsmiljö fungerar mycket bra när flera utvecklare
arbetar på samma modul men fungerar ej när uppdateringar ska se i realtid då
sammanfogningsverktyg (ex. Git) kräver manuella överlämningar och uppdateringar
(Goldman, 2011).

2.3 Realtidsbaserad kollaborativ editering
En realtidsbaserad kollaborativ editor är ett verktyg som tillåter flera användare arbeta på
samma dokument samtidigt (ex. Google docs). En utvecklare startar upp ett dokument och
bjuder in andra personer till projektet och alla dessa kan då fritt arbeta med hela
dokumentet. Ett sådant system kan appliceras på flera olika plattformer och är ej begränsat
till ordbehandlare. Bildredigering skulle kunna skötas via ett realtidsbaserat kollaborativt
system där flera grafiker arbetar på samma dokument via nätverk eller även flera
programmerare som arbetar tillsammans på samma kodstycke i realtid.

2.3.1 Krav
För att ett system ska omfatta de uppgifter som ett kollaborativt redigeringssystem i realtid
ska kunna utföra finns det tre generella krav som måste uppfyllas (Fan & Sun, 2012a):
1. Realtid: utvecklarna kan omedelbart se varandras uppdateringar.
2. Distribuerat: utvecklarna kan redigera det delade dokumentet oavsett geografisk
plats över nätverket.
3. Oförhindrat: utvecklarna kan sammanlöpande fritt redigera alla delar av
dokumentet.
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2.3.2 Felhantering
Dessa krav medför flera problem som behöver lösas, det sammanfogningsverktyg
uppfyller i versionshanteringssystem är att reda ut konflikter som kan ske när olika
utvecklare

implementerar

sin

uppdatering

i

modulen.

I

ett

realtidsbaserat

editeringssystem kan detta vara svårt att använda sig av samtidigt som dessa krav ska
upphållas (Fan & Sun, 2012a).
Enligt Fan & Sun (2012a); Fan & Sun (2012b) krävs det för att lösa dessa problem att
något av de tre tidigare kraven bryts. (1) förhindra samarbete i realtid: utvecklare att
arbeta på samma projekt; (2) begränsade delar: att ett arbete sker på samma
kodsegment eller andra kodsegment som kan påverka andra inloggade utvecklares
arbete; (3) förbjuda ej kompatibel kod: tillåta utvecklare att utföra ändringar på alla
delar så länge de inte orsakar problem för de andra utvecklarna.
Den första exemplet eliminerar fördelarna med systemet och slutprodukten blir istället
vanligt editeringsverktyg. Tredje lösningen är problematiskt att övervaka och
tillhandahålla för att säkerställa att ändringarna inte påverkar de andra utvecklarnas
pågående arbeten, ex. parametrar som ska mottagas till funktioner. Andra lösningen
begränsar utvecklarna från att fritt kunna påverka dokumentet i full grad men detta är
ett krav som måste brytas för att kunna applicera någon form av felhantering i ett
realtidssystem menar Fan & Sun (2012a).

2.4 Uppnå realtid
För att uppnå realtidseditering krävs det att dokumentet uppdateras pågående utan att
sidan behöver laddas om. Informationen måste under konstant flöde uppdateras från alla
medverkande deltagare. För att åstadkomma detta kan olika tekniker användas, bl.a. AJAX
eller Websocket. Båda teknikerna tillåter manipulering av HTML utan att behöva ladda om
sidan och kan på så sätt erbjuda konstant uppdatering.

2.4.1 Olika förrutsättningar för användare
Eftersom utvecklarna kan arbeta under olika omständigheter såsom:


Olika webbläsare



Uppkopplingsproblem som kan uppstå, downtime och reconnect.



Varierande uppkopplingshastigheter, paketen som skickas överstiger den tillåtna
trafiken för användaren.

Detta medför att lösningen behöver vara så bakåtkompatibel som möjligt samt ej vara för
krävande vad gäller datatrafik som skickas mellan server och klient. (Shen & Sun, 2011)
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2.4.2 Websocket
Är en teknik som möjliggör full-duplex över TCP-socket (Marion & Jomier, 2012). Denna
teknik är utformad för att främst implementeras i webbläsare och använder sig av W3Cstandardiserat API (Hickson, 2012). WebSocket är mycket lämpad för realtidsapplikationer
genom att den tillhandahåller ett sätt att kommunicera mellan server och webbläsare utan
att konstant begära tillåtelse av klientdatorn (Marion & Jomier, 2012). Klienten skickar en
begäran till servern som besvarar denna och därefter är full-duplex kommunikationen
pågående tills klient eller server väljer att avsluta den.
Dataöverföring sker med minimal ram och header, på så sätt kan mängden overhead-data
som skickas minska. Den pågående kopplingen mellan server och klient minskar
latensen(fördröjning) drastiskt till skillnad från AJAX där en begäran av klienten krävs
(Marion & Jomier, 2012; Heinrich & Gaedke, 2012). Websocket använder portarna 80/443
som tillåter den att användas utan blockeringar av brandväggar. Websocket används främst
ihop med Node.js för att skapa skalbara applikationer på internet (Marion & Jomier 2012).
Node.js bygger på händelseorienterad skrivning och läsning. Detta medför att servrar som
drivs med node.js exekveras till större del av händelser snarare än sekvensbaserat. Denna
modell är därför mycket lämplig för realtidssystem där uppdateringar bör ske efter input
snarare än tidsbaserat för att minimera prestandaåtgång i form av onödiga uppdateringar.
Node.js använder WebSocket och AJAX-teknologier beroende på webbläsare. Detta medför
även att man har en reservrutin (Marion & Jomier, 2012). Node.js ihop med WebSocket kan
i specifika fall minska latensen med över 200 % (Marion & Jomier, 2012).

2.4.3 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) är inte en teknik utan en term som myntades
2005. Och är ett samlingsnamn för flera olika tekniker (Mozilla, 2014). Bland annat
XMLHttpRequest som tillåter JavaScript att göra anrop till server utan att ladda om sidan.
Det är denna teknik som skulle kunna användas för att ha intervallbaserad kommunikation
med servern och uppdatera användarna med den nya informationen.
Till skillnad från Websocket använder sig inte AJAX av en full-duplex kommunikation med
servern utan begäran och svar måste skickas vid varje anrop, därför ökar paketstorleken
gentemot Websocket. Denna teknik är dock beprövad, lätt att implementera och har
kompatibilitet med fler och även äldre webbläsare.
Även då namnet innehåller XML begränsas inte AJAX till detta utan kan även använda sig av
vanlig text eller JSON för att paketera innehållet (Mozilla, 2014).
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2.5 Hjälpverktyg
Det realtidsbaserade programmeringsverktyget skulle egentligen kunna fungera i ett fönster
med vanlig klartext. Detta kan dock orsaka semantiska konflikter för utvecklarna och för att
underlätta samarbete behövs hjälpverktyg Fan & Sun, 2012a).
Dessa verktyg ska informera användarna på liknande sätt som programmeringsapplikationer
gör med färgsättning av specifika ord, regelverk för projektet som kan innehålla information
angående kodstruktur och hur variabelnamn ska deklareras.

2.5.1 Syntax highlighter
För att reducera antalet syntaktiska fel under kollaborativa programmeringssessioner
kommer en syntax highlighter användas. Det finns flertal olika highlighters som formaterar
texten i realtid baserat på vilket programmeringsspråk och textschema som används. De
flesta av dessa är öppen källkod och går att konfigurera efter behag, flera kan även använda
sig av kända plugins (ex. Emmet, sökfunktion, RegExp-Helper m.fl).

Figur 2. Exempel på syntax highlighter inom Javascript.

En highlighter kan hjälpa utvecklarna att granska sin egna och varandra kod på ett lättare
sätt på samma sätt som om de öppnat den i sin lokala editor.
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2.5.2 PHP Sessions
Likt ett versionshanteringssätt är spårbarhet och loggning viktiga funktioner för
felhantering. Ett inloggningssystem krävs för detta för att kunna identifiera användare samt
kunna säkerställa att rätt användare har tillgång till rätt projekt. Detta kan hanteras via
sessions inom PHP. En användare som loggar in aktiverar en variabel i PHP som
kontrolleras gentemot en databas med tillåtna användare till projektet, om användaren har
tillåtelse till projektet loggas användaren då in och kan samarbeta med resterande
utvecklare.
Registreringssystemet behöver inte vara avancerat utan bör endast tillhandahålla ett unikt
ID för användarna samt unikt ID för projektet. Användarna ska sedan kunna kopplas till
respektive ID och på så sätt vara de enda som har behörighet till att modifiera och skapa i
projektet. Ihop med detta kan även data loggas och på så sätt erbjuds spårbarhet till vilken
användare som gjort vad i projektet.
Utöver detta kan ett användarsystem erbjuda ytterligare information om vem som skrivit
vad med viss form av highlighting likt Google docs.

2.5.3 Datahantering
För att på något vis kunna hantera loggning och spårbarhet kommer det behöva användas
någon form av datalagring. Denna kan ske i flera olika former bl.a. relationsdatabas och
XML. Syftet med denna är att lagra användarnas input på servernivå för att den ska finnas
tillgänglig vid senare tillfällen. Detta kan även utnyttjas för andra ändamål liknande i
versionshantering med olika revisioner av projektet.
Exempelvis om en utvecklare märker att programmet inte längre genererar korrekta resultat
kan denna då återgå till en äldre revision av projektet och därifrån kontrollera skillnader för
att hitta var felet kan ha åstadkommits.
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3 Problemformulering
I dagens mjukvarutillverkningsprocesser sker det allt oftare samarbete mellan flera
utvecklare och efterfrågan av kollaborativa tjänster på webben har ökat markant. Shen & Sun
(2011) menar på att kollaborativa applikationer har varit en av de mest efterfrågade
egenskaperna i Web 2.0. De skriver (2011) :
“Multiuser collaboration is one of the most advocated features in Web 2.0 and has
been a notable selling point of many Web-based ofﬁce productivity applications.
For example, Google Docs and Zoho Writer allow multiple users to collaboratively
edit the same document stored on a Web server synchronously with nothing but a
Web browserat anytime from anywhere (Shen, H. & Sun, C., 2011).”
När flera utvecklare arbetar på samma stycken av kod ökar då risken av fel kan uppstå och
därför behövs en form av felhantering (Fan & Sun, 2012a). Samarbete kan ske antingen via
specifika verktyg, lokalt samarbete eller via kontakt.
Lokalt samarbete är sällan möjligt och allt fler samarbeten sker på distans (Shen & Sun,
2011). Att upprätthålla någon form av kontakt är alltid bra, dock finns ej denna möjligheten
inte allt tillgänglig i realtid då utvecklare kan befinna sig i vissa tidszoner och kontakten som
sker endast går via mail. Därför har verktyg skapats för att underlätta kollaborativ utveckling
som har som mål att förenkla arbetet, minska antalet fel som kan ske och även informera om
diverse ändringar.

3.1 Problem
Enligt Fan & Sun (2012a) kommer semantiska problem uppstå om man inte bryter ett av de
tre kraven som finns för realtidsbaserade kollaborativa system. De hjälpverktyg som finns i
kollaborativa system möjliggör ingen felkontroll innan implementation utan ökar endast
kommunikation eller påvisar syntaxfel i koden.
Att implementera revisionskontroll utan att bryta mot kraven för realtidsbaserade
kollaborativa system går ej enligt Fan & Sun (2012a); Fan & Sun (2012b). Utan något av

dessa krav måste brytas för att på ett funktionellt sätt implementera detta.

3.2 Hypotes
Revisionskontroll med stubbaserad placeholder kan lösa detta problem. En funktion som
påverkar andra delar av programmet kan bytas ut mot en stubb som returnerar data som
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möjliggör någon form av funktionalitet och testningsmöjligheter av resterande delar av
programmet.
Denna stubb kommer hantera alla anrop och testningar som körs på programmet samtidigt
som användarna arbetar med funktionen.
På så sätt bryts inget av de tre generella kraven samtidigt som det möjliggör
revisionskontroll av funktionen. Allt detta sker utan att användarna begränsas eller att
funktionalitet försvinner.

3.3 Stubbaserad versionshantering
Istället för att utvecklarna låser delar av koden de arbetar på ska dessa kodstycken flyttas ut
till separat flik inom applikationen och den tidigare koden för funktionen sparas och är
fortfarande aktiv som en stubb.
När användarna vill testköra applikationen kan man då välja att göra detta antingen med
stubben eller med den redigerade funktionen. På så sätt förhindras inte underliggande
funktioner som behöver mottaga data samtidigt som funktionen fritt kan modifieras för att
senare läggas in som revision.
När funktionen senare ska implementeras till huvudprogrammet och utbyta stubben sker en
revisionskontroll som måste godkännas av projektledaren. På liknande sätt som i
versionshanteringssystem förlitar sig denna lösning på att användarna noga granskar
ändringar och felkontrollen sker till största del via användarnas egna granskningar av
kodstycken (Goldman, 2011).

3.4 Metodbeskrivning
Metoden som kommer användas för att evaluera verktyget är fallstudie för att simulera en
verklighetstrogen miljö där ett realtidsbaserad kollaborativt verktyg används på liknande
sätt som i dagens mjukvarutillverkning. Uppgifterna som tilldelas testdeltagarna kommer
vara baserade runt verktyget, d.v.s. nästlade funktioner med beroenden.

3.4.1 Fallstudie
Flertal

fallstudier

i

form

av

två

till

fyra

utvalda

användare

med

olika

programmeringserfarenhet som tilldelas en uppgift där de måste samarbeta och färdigställa
via systemet. Dessa personer får ej ha någon muntlig kontakt vid tillfället utan studien ska

9

simulera ett distansarbete mellan utvecklare där de ihop med hjälpverktygen ska lyckas göra
en fungerande applikation. Fallstudierna sker över distans där en session startas av
projektansvarig deltagare vid en bestämd tid och de andra deltagarna ansluter sig till
sessionen.
En instruktör kommer vara inloggad med testpersonerna och erbjuda hjälp vid större
problem samt övervaka och föra anteckningar under arbetet om eventuella mindre problem
visar sig och varför (Hickey, Langton & Alterman, 2005).
Uppgifterna för varje fallstudie kommer att varieras men består till stor del av färdiga
applikationer med nästlade funktioner beroende av varandra som behöver förändras.
Användning av det nya verktyget är ett måste för att lösa uppgifterna.
Evaluering och datainsamling av fallstudien sker i form av instruktörens anteckningar samt
enkät där användarna bedömer ifall de upplevt att de generella kraven har upprätthållits.
Hur pass bra verktyget har fungerat och om det kan finnas fall där verktyget ej kan
användas. Denna sker anonymt efter fallstudien genomförts där även övriga kommentarer
angående metoden eller verktyget kan fyllas i efter behag.

3.4.2 Alternativ metod
Metoden fallstudie kommer inte kunna att generera några enhetliga resultat utan mycket
baseras på användarens egna upplevelse av samarbetet ihop med de andra testdeltagarna.
Resultaten kan därför skilja sig mycket beroende på uppgift och användare.
För att få mer distinkt evaluering av verktygets användbarhet skulle en alternativ metod
kunna vara experiment som genererar kvantitativa resultat. Anledning till att fallstudie valts
istället för experiment är för att det blir problematiskt att mäta hur användarna upplever att
de tre generella kraven upprätthålls då detta endast kan uppnås via kvalitativ
vetenskapsteoretisk metod (Lindholm, 1999).
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3.5 Etisk frågeställning
Evaluering sker anonymt av användarna efteråt för att kunna att generera ärlig bedömning
av hur pass bra verktyget fungerade. Ihop med övriga kommentarer kan användarna ge
tydlig feedback på fallstudien och hur de anser att kraven för realtidsbaserade kollaborativa
system upprätthålls. Instruktörens anteckningar som kommer utgöra den större delen av
datainsamlingen måste dokumenteras noggrant för att för att några slutsatser och resultat
ska kunna struktureras utifrån dem.
Begränsat antal deltagare och antalet fallstudier kanske inte påvisar negativa aspekter med
lösningen, för att minimera att detta uppstår kan antalet fallstudier eller testdeltagare ökas.
Detta är dock ingen möjlighet då antalet testdeltagare med programmeringsfärdigheter är
begränsade och det är lika viktigt att fallstudierna sker under kontrollerade och korrekta
omständigheter för att inte få fram felaktiga resultat utifrån dessa. Olika kompetens av
deltagarna kan även ge felaktiga resultat i ett kollaborativt system där stor vikt ligger på
samarbetet mellan utvecklarna. Därför måste testdeltagarna handplockas så att
arbetsfördelningen kan ske på en relativt jämn nivå baserat på svårighetsgraden för
uppgiften.
All dokumentation från fallstudierna såsom grundkod, resultatkod, enkätdata samt
instruktörens anteckningar kommer att publiceras. På så vis kommer fallstudierna att vara
reproducerbara då all nödvändig information kommer finnas tillgänglig som bilaga.
Deltagarnas programmeringskunskaper kommer till viss del redovisas dock kommer deras
personliga information ej antecknas då denna inte är relevant för resultat och slutsats.
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4 Genomförande
För att skapa en acceptabel RCE-miljö har en kombination av flera verktyg använts. Själva
kodfönstret är uppbyggt av tre olika APIn i samarbete med varandra.


Codemirror, hanterar syntax hightlighting och annan visuell formatering på lokal
nivå.



Firebase, hanterar dataöverföring, användarkonton och historik.



Firepad, fungerar som en brygga mellan codemirror och firebase.

Codemirror styr lokal och visuell hantering av datan och presenterar denna för att underlätta
arbetet. Firebase sköter dataöverföring till en server som använder sig av node.js och
websockets för händelsebaserade uppdateringar för att simulera realtid. Slutligen används
ett tredje ramverk, firepad, för att koppla samman syntax highlighter ihop med
dataöverföringen.
Med dessa tre ramverk är grundfunktionalitet åstadkommen, utöver dessa används massa
hjälpfunktioner för att underlätta samarbete, vissa av dessa är vanligt förekommande i
liknande system medans andra är mer inriktade för att fungera som komplement till
stubbfunktionen.

4.1 Förstudie
En stor del av funktionerna som implementerats i RCE-applikationen är funktioner som
finns i andra liknande system och inspirationen är då hämtad från dessa. Några av dessa är
inte fullt implementerade eller har utvecklats vidare för att passa denna specifika typ av
applikation bättre.
Syftet är att öka användbarheten i realtidsbaserade kollaborativa editorer och därför är de
flesta funktioner frontend-lösningar för att hjälpa användaren med visuella moment.

4.1.1 Google docs
Studien i sin helhet inspirerades till största del av Google docs som är en realtidsbaserad
kollaborativ textredigerare. Det är ett mycket smidigt arbetssätt om alla stödfunktioner finns
tillhanda.
Google docs färgmarkeringar av användarnas positioner är en funktion som kan hjälpa
användarna till stor del då man kan diskutera i chatten att man behöver hjälp med ett visst
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kodstycke och sedan markera det och de andra användarna kan då direkt se det istället för
att behöva leta upp raderna.
Det stora problem med en kodeditor till skillnad från en textredigerare är att problem som
kan uppstå i kod är så ofantligt mer avancerade och därför krävs det flera hjälpverktyg för att
kunna hantera detta. I en pair programming-miljö kan användarna tydligt peka och visa upp
var de behöver hjälp eller var fel har upptäckts, färgmarkering kan åstadkomma en
simulering av denna aktion.

Figur 3. Google docs färgmarkering.

4.1.2 IDE
Användandet av flikar gör systemet mer modulärt och likt en lokal IDE(exempelvis
Notepad++ eller Sublime) som använder sig av flikbaserad navigering mellan dokument. På
så vis behöver inte användarna navigera sig mellan stora dokument utan kan då sprida ut sig
över flera filer. Detta ger bättre översikt och lättare att söka igenom och dela upp
arbetsbelastningen.
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Figur 4. Notepad++ flikbaserad navigering.

Utöver flikbaserad dokumentnavigering har även flera tillägg till syntax highlightern
implementerats som bracket-markeringar och liknande. En optimal lösning för en
realtidsbaserad editor skulle vara att ge användaren möjlighet att välja till funktioner att
aktivera och på så sätt modifiera editorn utefter sina egna erfarenheter och krav.
Detta har dock inte implementerats p.g.a. tidsbrist och relevansen för att studien ska kunna
genomföras ej kräver denna funktionalitet.

4.1.3 Codepen
Codepen är en editor som låter användare mata in sin kod och dela med andra användare. På
så sätt kan användarna få översikt av koden som används och resultatet.
I dessa applikationer finns ett preview-fönster där man kan se ändringarna(vissa
applikationer visar dessa i realtid medans andra kräver att användaren aktiverar).

14

Figur 5. Codepen med previewfönster längst ner.

RCE-systemets previewfunktion har inspirerats från detta previewfönster, ett sätt att
”kompilera” arbetet och granska resultatet är essentiell för en kodeditor. Men i ett
kollaborativt system måste man även kunna dela sina revisioner med andra användare,
därför skapas en previewmapp för varje revision som innehåller alla dokument och länk till
denna kan då delas med andra användare som kan granska den.

4.1.4 Top-down testing och stubs
Top-down och bottom-up är en strategi som används vid testning av mjukvara. Inom steget
top-down använder man sig av så kallade stubbar för funktioner som är beroende av
varandra. De funktioner som ska mata data till huvudfunktionen som testas byts ut mot
stubbar som istället för att köra någon kod matar ut dummy-data som ska representera ett
reellt värde som kan komma från funktionen. På så sätt kan man fortfarande använda
huvudfunktionen samtidigt som man utesluter att möjliga problem kan förekomma i den
underliggande funktionen.
Studiens genomförande och dess inspiration kommer till stor del från denna typ av testning.
En integration av denna typ av testning ihop med kodeditorn kan lösa det problem
realtidsbaserade kodeditorer har i dagens läge utan att bryta mot de tre reglerna.

4.2 Progressionsexempel: Syntax highlighter
Syntax highlighting är en funktion som färglägger och formaterar text för att särskilja olika
element, funktioner, variabler m.fl. för att underlätta läsning av kod och skapa ökad
förståelse för användarna.

Figur 6. Syntax highlighting med Codemirror med minimala funktioner.
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Det finns flera ramverk som tillämpar denna funktionalitet och slutligen användes
Codemirror för denna studien. Kraven för syntax highlightern var att den skulle var
anpassningsbar för att kunna utföra större delen av färgmarkeringarna som behövs i en
kollaborativ miljö. Utöver formatering av kod ska även användarnas selektioner
färgmarkeras, olika selektioner kan behöva formateras på ett specifikt sätt beroende på om
en användare valt att låsa kodstycket eller bara skapat en stubb utifrån det.
Utöver detta prioriterades även highlighters som har bra kompatibilitet ihop med Firepad
och Firebase. De två val som stod ut var Codemirror och Ace. Båda stödjer de språk som
testerna kommer att uföras på(HTML, XML, CSS och Javascript) och är mycket
anpassningsbara.

Figur 7. Syntax highlighting med Ace. Gutterfolding, bracketmatching m.fl. ingår i grunden.

Två versioner av RCE-miljön skapades där ena använde sig av Codemirror och den andra av
Ace. Den sistnämnda visade sig innehålla mycket funktionalitet och var mycket lätt att
konfigurera, dock var det stora filer som var essentiella för att Ace skulle kunna fungera och
ihop med de andra ramverken blev det rejäla laddningstider.
Mindre konfigureringar och tester har genomförts, slutligen valdes Codemirror då den var
mycket mer kompakt och ytterligare funktionalitet kunde tillämpas via tillägg. Ace hade
mycket av funktionaliteten implementerat i grunden och bestod till stor del av onödiga
funktioner som visade sig öka laddningstiderna markant och valdes därför bort.

4.3 Progressionsexempel: Chatt
I

kollaborativt

samarbete

är

kommunikationen

essentiell.

Det

optimala

kommunikationsverktyget hade självklart varit röstchatt men för detta finns det
tredjepartsprogram som åstadkommer det mycket bättre än vad lösningarna via en
webbläsare kan genomföra. Dock krävs det en chat där användarna kan ha mindre
diskussioner och även länka sina revisioner samt annan nyttig information.
Första chatt-funktionen som implementerades var utifrån ett ramverk som kallas Firechat
som även detta är baserat på Firepad och Firebase. Chatten innehöll flera funktioner som
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grundfunktionalitet(privat chatt, mute-funktioner, skapande av rum m.fl) och påverkade
även denna laddningstiderna ganska rejält. Dessa funktioner fyller inget syfte i ett
kollaborativt projekt där användarna ingår i mindre grupper.

Figur 8. Implementerad chatt med flera funktioner.

Utöver långsamma laddningstiden kunde även chatten överbelasta Firebase-kontot genom
att göra flera onödiga anrop mot servern. P.g.a. detta skalades funktionerna ner genom att
rensa i grundkoden för chatten. Detta var först och främst för att förhindra att chattens
uppkoppling mot Firebase skulle hållas stabil.

Figur 9. Anpassad chatt med färre funktioner.
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Att försöka anpassa chatten för att få den att fungera även när servern var belastad visade sig
inte gå. Efter påtagliga nedskalningar av funktionalitet och onödiga anrop som utfördes togs
reviderades hela chattfunktionen. En egen chattfunktion skapades där endast meddelanden
kunde skickas med minimal formatering och funktionalitet. Meddelanden som börjar med
”http://” och ”https://” skickas som HTML och resten skickas som ren text. Med motivering
att länkar ska skapas direkt och användarna ska slippa kopiera och klistra adresser.
Utöver detta formateras även ”fralle.com/revisions”-adresser som ”*PREVIEW*” för att
anmärka att detta är en användares revision av koden. Chattfunktionen spelar även upp ett
ljud om användarens namn skrivits för att uppmärksamma om privat meddelande.

Figur 10. Nyskapad chatt med minimala funktioner.

Under flera testningar och spamtester med flera användare och meddelanden per sekund
har några uppkopplingsproblem till servern ej påkommits.

4.4 Progressionsexempel: Flikar
Att ha all kod samlat i ett enda dokument kan vara problematiskt då det konstant sker
radbrytningar och markören flyttas ned. Därför bör dokumentet delas upp för att minimera
antal radbrytningar och störningsmoment för användarna.
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Figur 11. HTML, CSS och Javascript samlat på ett dokument.

Fliksystem är ett vanligt koncept inom kodeditorer och ansågs då som en självklar lösning.
Detta visade sig vara väldigt problematiskt. Både Codemirror och Firebase stödjer
användning av flera dokument, dock inte mellan varandra på ett bra sätt. Codemirror kan
delas upp i flera dokument vid lokalt arbete. Firebase kan skapa flera mindre instanser inom
ett projekt men dessa behöver anropas via Firepad.

Figur 12. Tre flikar för respektive användningsområde med importeringskod.
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Lösningen för detta blev då att skapa flera Firepads för varje språk som kommer användas
inom projekten som testerna kommer utföras på. Även detta visade sig skapa ytterligare
problem då objekten måste vara synliga för att Codemirror ska kunna färglägga dem korrekt.
För att lösa detta anropades funktionen ”firepad.onLoad()” som kör kod efter firepad har
initierats.
En sekvens som initierar firepadobjekt efter tidigare objekt laddat klart skapades. Inom
dessa så döljs även behållarna som innehar firepadobjekten för att endast en ska vara synlig
åt gången.

Figur 13. Efter firepadobjektet som sköter CSS initierats döljs behållaren och javascript initieras.

Ytterligare problem har upptäckts, om data matas in i Codemirror innan initialisering
slutförts, raderas tidigare data från Firebase och ersätts med den nuvarande i Codemirror.
Laddningstiderna för Firebaseanropet visade sig även kunna skifta mellan 100ms – 2000ms
vilket gjorde det möjligt för en användare att av misstag råka trycka blanksteg eller liknande
och på så sätt radera all tidigare kod i dokumentet.

Figur 14. Overlay som informerar användaren vilket objekt som håller på att laddas.
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För att hantera detta problem skapades en load-overlay med statusmeddelande som
informerar användaren vad som laddas in och även förhindrar att data matas in i
firepadobjekten som ligger i lägre z-index. Overlayen försvinner när sista firepadobjektet har
initierats.

4.5 Progressionsexempel: Stubbsystemet och kodlås
Kodlåsning har implementerats dels för att skydda viss kod mot användarna under
testningsfasen, denna kod kopplar samman dokumenten under preview-funktionen och bör
ej ändras. Utöver skyddad kod kan användarna även välja att låsa kod när de skapar en stub,
detta kan vara fördelaktigt om stubben är mycket kritisk för resterande funktioner och
ändringar bör undvikas.

Figur 15. Stubbskaparen visar vilka rader som stuben skapas utifrån samt koden.

Till en början applicerades en overlay som skyddade koden då en låsning efter initiering ej
var möjligt via Codemirror. En nyligen uppdaterad version av Codemirror lanserades med
readOnly-funktion tillgänglig och overlay-lösningen togs bort. Den nya kodlåsningen
färgmarkerar specifikt olika delar av kod som manipulerats på olika sätt av användare eller
av systemet.
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Figur 16. Stubbskaparen visar vilka rader som stuben skapas utifrån samt koden.

Skyddad kod markeras med lägre transparens och utan färgmarkering som alla andra typer
av lås. En användare ser sin egna låsta kod som grön och med full transparens till skillnad
från andra användare som ser den som röd med låg transparens.
När användare håller sin markör över koden visas en förklaringstext vem som manipulerat
koden. Om en användare dubbelklickar på kod som låsts av en annan användare annonseras
detta ut i chatten. Användaren kan välja att låsa upp stubben utan att avbryta sitt arbete och
de andra användarna kan då manipulera den.

Figur 17. Stubbskaparen visar vilka rader som stuben skapas utifrån samt koden.
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Stubbsystemets ursprung kommer från testningsmetoden top-down. Systemet fungerar på
det sättet att användaren markerar ett stycke kod eller en funktion och skapar en stubb
utifrån denna. Koden kan välja att låsas men kan även vara öppen och är då färgmarkerad
som en stubb. Andra användare kan på så sätt identifiera att någon arbetar på funktionen
och att den är relevant för någon annan funktion.

Figur 18. Stubbskaparen visar vilka rader som stuben skapas utifrån samt koden.

Efter stubben skapats skapas en ny flik för användaren där en ny Firepad initialiseras som är
specifik för användaren, d.v.s. att de andra användarna ej har åtkomst till den.
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Figur 19. Inne i stubbskaparen som är på klientnivå och påverkar ej de andra användarnas kod.

I detta objektet kan användaren fritt redigera funktionen utan att påverka de andra
användarnas arbete. Stubben som lämnats kvar kan valfritt låsas eller lämnas olåst. Låst
markering visas för andra användare som röd och olåst stubb markeras som blå.

Figur 20. Färgmarkering för en aktiv stubb som ej är låst.

I detta objektet kan användaren fritt redigera funktionen utan att påverka de andra
användarnas arbete. Stubben som lämnats kvar kan valfritt låsas eller lämnas olåst. Låst
markering visas för andra användare som röd och olåst stubb markeras som blå. När
funktionen är klar kan den implementeras till huvudkoden. Denna händelse annonseras ut i
chatten och användarna får då välja om de vill byta ut stubben mot den nya funktionen.
Denna händelse fungerar som en granskning av användarens nya funktion men även för att
kontrollera så ingen annan användare håller på att testa sina funktioner mot stubben. När
alla användare har accepterat den nya funktionen byts koden för stubben ut mot koden i
stubbskaparens nya firepadobjekt.
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5 Utvärdering
5.1 Pilotstudie
Pilotstudien genomfördes av två personer med goda kunskaper inom javascript. Uppgiften
krävde flera funktionsberoenden med mindre komplicerade operationer. Syftet var att få en
fungerande prototyp med statiska värden och därefter uppgradera prototypen att kunna
hantera dynamiska slumpmässiga värden och undersöka under processens gång.
I nästkommande testfall kommer den statiska sidan finnas för deltagarna från start och
endast modifiering till dynamisk sida kommer testas då detta är stubbfunktionens syfte
inom systemet.

Figur 21. Uppgiftsbeskrivning.

Båda deltagarna befann sig på samma plats men fick under testets gång ej ha någon kontakt
utanför chatten som ingår i systemet. Uppgiften utfördes både med och utan stubbsystemet
för att jämföra skillnaden i resultaten. Under testfallen övervakades uppgiften noggrant för
att deltagarna skulle hålla sig till reglerna.

5.1.1 Utvärdering
Utvärdering sker först och främst baserad på förhandsgranksningsdokumenten skapade av
användarna under testets gång. Dessa sparas på servern ihop med ett valideringsdokument
som ritar ut funktionsberoende i form av en graf samt validering av javascript-koden och
skriver ut påkomna syntaxfel.
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Figur 22. Valideringsdokumentet.

Valideringsdokumenten påvisar antalet fel per revision och på så sätt kan man få ut ett
medelvärde för antalet fel där stubbfunktionen används och där den ej är tillåten. Fel ihop
med funktionsberoende kan teoretiskt undvikas med hjälp av stubbfunktionen.
Uppgifterna som testerna kommer utföras på kommer vara utformade att kräva flertal
funktionsberoenden och kommer utföras av flera olika grupper både med och utan
stubbfunktion som hjälpreda. Sedan kommer antalet errors jämföras med uppgifter utförda
med och utan stubbfunktion för att kontrollera om det blir en märkbar skillnad.

5.1.2 Resultat
Då uppgiften var mycket simpel och deltagarna endast två gick arbetet ganska smärtfritt.
Datan som ingick i resultatet är tagen från arbetet som utförts efter den statiska sidan var
klar eftersom det är då modifiering av funktioner som är beroende av varandra genomförs.
Tiderna för båda testerna var samma, hypotesen är att vid användning av stubbfunktionen
kommer tiden öka men i detta fall kan orsaken till samma tid vara att användarna redan
hade gjort uppgiften tidigare och visste därmed hur koden skulle skrivas vilket resulterade i
snabbare genomförande och således samma tider i båda testerna.
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Figur 23. Graf baserad på data under övergången från statisk prototyp till dynamisk sida.

Deltagarna påpekade att uppgiften var för enkel att utföra och felen som uppstod berodde på
att underliggande funktioner ej var klara när revisionerna skapades under testfallet utan
stubbfunktion. Svårighetsgraden kommer därför att ökas för nästkommande testfall i hopp
om att få ut mer mätvärden.
Övriga testfall kommer utföras på fler olika liknande uppgifter på flera användare.
Hypotesen är att fler användare som arbetar kollaborativt kommer skapa fler fel då det är
svårare att koordinera arbetet. Dessa testfall kommer utformas med mer komplicerade
uppgifter samt genomföras på fler olika testgrupper för att ge mer definitiva resultat.

5.2 Presentation av undersökning
Undersökningen består av tre olika testfall med varierande svårighetsgrad. Varje testfall
utförs i två omgångar, en där stubbfunktionen används och en utan. Testfallen kommer
inneha tre till fyra deltagare var där deltagarna får välja varsin funktion, därefter löses
återstående funktioner av de deltagare som blir klara först.
Ingen deltagare får modifiera eller påverka någon annan deltagares funktioner dock får
användarna överlåta sina uppgifter om de anser att de inte klarar dem, användarna får även
be andra deltagare om hjälp och tips i chatten. I detta fall får en annan deltagare överta
skrivandet av funktionen.
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5.2.1 Struktur av testfall
Testfallen består av en gemensam uppgift och utförs via flera funktioner som är beroende av
varandra. I början när uppgiften tilldelas är HTML och CSS färdigskriven samt alla
funktioner. Funktionerna returnerar endast statiska värden.
Deltagarna ska ändra funktionerna till att mata ut dynamiska värden utefter instruktionerna
som medföljer. Under arbetets gång arbetar alla deltagarna på olika funktioner som är
beroende av varandra, antalet fel som uppstår mäts genom förhandsgranskningarna som
deltagarna skapas.
Testfallen är skapade med olika svårighetsgrad och varierande antal funktionsberoenden.
Deltagarnas val av uppgifter bestäms inom deltagargruppen. Varje deltagare utdelas minst
en funktion att lösa och varje testfall innehåller minst två lätta funktioner som kan tilldelas
de användare med bristande javascriptkunskap.
Uppgifterna är ej av reell grund utan är specifikt skapta för att testa stubbfunktionen.
Anledning till detta är för att användarna ska få uppgifter som använder sig av flera
funktionsberoende men inte kräver lång tid för att lösa. Uppskattad tid som krävs att lösa ett
testfall är mellan 5-30 minuter beroende på deltagarnas kunskap.
Hypotesen för dessa testfall är att stubbfunktionen kommer eliminera nästintill alla
syntaxfel som kan uppstå i kollborativ realtidsprogrammering på funktionsberoende system.
Dock kan fortfarande fel förekomma genom att stubbar som ej granskats noggrant
implementeras.
Eftersom testfallen gäller för mindre funktioner med få rader kod kommer med största
sannolikhet detta inte ske. Därför kan resultaten vara missvisande och fördelaktigt ge
overkligt positiva resultat till stubbfunktionens fördel.

5.2.2 Genomförande av testfall
Testfallen genomfördes på distans. Deltagarna uppmanades att kommunicera endast via
chattfunktionen dock övervakades ej detta på något vis. Instruktör följde arbetet via
chattfunktionen och gav svar på frågor som ställdes samt övervakade kodediteringen.
När andra omgången genomförs får ej deltagarna välja samma funktion de tidigare haft. På
så sätt kommer de inte kunna skriva av sin funktion ur minnet.
Tidtagning skedde på varje testfall för att jämföra tidsskillnader med och utan
stubbfunktion.
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5.2.3 Testfall 1 – Slumpade meningar
Testfallet går ut på att meningar ska genereras utifrån olika funktioner. Innehar få
funktionsberoende och är det lättaste av testfallen. Utförs vid första omgång utan
stubbfunktion och sedan med aktiverad stubbfunktion.
Uppgiften består av sex stycken funktioner som tillsammans kommer att generera meningar
som innehåller namn, verb, preposition och destination.
Syftet med testfallet är att se hur pass mycket stubbfunktionen hjälper när uppgiften inte
innehåller flera funktionsberoende och är lättlöst. Uppgiften funkar även som bra
uppvärmning för deltagarna inför kommande testfall.

5.2.4 Testfall 2 – Geometriska figurer
Denna uppgift bygger på att skapa geometriska figurer i olika färger och storlekar. Dessa ska
genereras på en hemsida där varje element har unikt ID. Därefter ska dessa roteras med
olika antal grader.
Detta testfall innehåller fler funktionsberoenden och även mer avancerade funktioner.
Testfallet består av sex stycken funktioner som genererar olika färger, former, element m.fl.
Uppgiften är mycket svårare än tidigare uppgift och innehåller fler funktionsberoenden.
Antalet fel och revisioner som uppstår under testfallet kommer antagligen vara mycket fler
än tidigare testfall. Syftet med detta testfall är att generera mer data för att se hur pass
mycket stubbfunktionen hjälper när uppgiften komplexitet ökar.

5.2.5 Testfall 3 – Sten, sax och påse
Användarna ska skapa slumpmässigt genererade sten, sax och påse-matcher mellan två
fiktiva spelare. Tre val slumpas fram per spelare och dessa jämförs med regler för att
generera en vinnare eller oavgjord match. Slutligen skapar en funktion resultatet som ett
element som läggs till på sidan.
Detta testfallet är det svåraste av de tre. Innehåller flest antal funktioner och beroenden samt
mest avancerad kod. Uppgiften genomförs först med deaktiverad stubbfunktion och sedan
med aktiverad. Testfallet består av sju olika funktioner där nästan alla funktioner bearbetar
arrayer eller innehåller selektioner och iterationer.
Detta är det slutliga testet för stubbfunktionen och borde generera flest antal fel och
revisioner av de tre testfallen. Syftet är desamma som för tidigare testfall fast nu ännu mer
avancerat och ingående.
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5.3 Analys
Genomgången

av

data

skedde

via

en

status-sida

som

genererades

ihop

med

förhandsgranskningarna. Javascriptet laddades in i en preprocessor som styrdes med
ramverket JSHint. Där loggades antalet syntaktiska fel.
JSHint upptäckte dock flera fel som ej var syntaxfel, därför gav pilotstudien missvisande
resultat. Varje fil granskades för hand via JSHint i denna analys för att räkna bort dessa fel.
Statussidan innehöll även ett script som loggade antalet funktionsberoenden i koden. Detta
script slutade funka vid vissa typer av javascriptfel som kraschade systemet. Dessa har
markerats i graferna med ”?”.

5.3.1 Korrelationer och mönster
När funktionsberoende tillkom minskades antalet errors. Detta beror med största
sannolikhet på att användare skapade revisioner när de slutfört sin funktion och felen var
eliminerade.
Antalet errors översteg aldrig antalet användare, max ett syntaxfel per användare per gång.

5.3.2 Övergripande kommentarer
Revisioner skapades oftare mot slutet av uppgiften, endast ett par få är från första halvan av
tiden. Fler fel kan ha påkommits om revisioner skapades i ett jämnare intervall.
Flera personer skapade revisioner samtidigt, detta medför flera revisioner som påvisar
samma fel. Detta kunde åtgärdats med någon funktion som skapat revisioner automatiskt
istället för att förlita sig på användarnas revisioner.
Scriptet som ska beräkna funktionsberoende gav "?" som svar på vissa errors. Vad som
orsakade felet är ej känt. Stubbfunktionen orsakade grafiska buggar samt skrev över fel rader
vid vissa tillfällen när ersättningen implementerades. Detta åtgärdades med fler raders
avstånd mellan funktionerna.
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5.4 Resultat – Slumpade meningar
Testfall 1
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

Utan stubb

5

6

Med stubb

Figur 24. Graf baserad på data från testfall 1.

Tidsskillnaden på de två testerna som utfördes var ganska markant. Detta beror med största
trolighet på att testfallet utan stubb var användarnas första uppgift för kvällen och inte
kunde systemet bra.

5.4.1 Utan stubb
Tid: 17:42 – 17:53
Total tid: 11 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

2

?

2

2

0

3

0

3

4

0

3

5

1

4

6

0

5

7

1

5

8

0

5

9

0

5

Tabell 1. Resultat från testfall 1 utan stubbfunktion.

Kommentarer:
En användare redigerade funktioner i utkommenterad kod. På så sätt kunde redigering ske
utan att retur-funktionen gav några syntaxfel.
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5.4.2 Med stubb
Tid: 19:24 – 19:30
Total tid: 6 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

0

0

2

0

4

3

1

5

4

1

5

5

1

?

6

1

5

7

1

5

8

0

5

9

0

5

Tabell 2. Resultat från testfall 1 med stubbfunktion.

Kommentarer:
Stubbfunktionen skrev över vissa stycken kod när den implementerade ändringen.
Uppgiften löstes utan mellanslag mellan orden, detta räknades inte med som ett fel i
tabellen. Användare glömde lägga elementen i en div i sista funktionen som orsakade felet i
slutet.

5.5 Resultat – Geometriska figurer
Testfall 2
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Utan stubb

Med stubb

Figur 25. Graf baserad på data från testfall 2.
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Uppgiften ansågs som den mest komplicerade av de tre. Detta berodde mest på otydligt
specifierad uppgiftsbeskrivning.

5.5.1 Utan stubb
Tid: 17:55 – 18:13
Total tid: 18 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

4

1

2

4

1

3

4

1

4

4

1

5

4

?

6

4

?

7

4

?

8

2

5

9

1

5

10

2

?

11

2

5

12

1

5

13

1

5

14

1

5

15

1

5

16

1

5

17

1

5

18

0

5

19

0

5

20

0

5

Tabell 3. Resultat från testfall 2 utan stubbfunktion.

Kommentarer:
Massa överlämnande av uppgifter och diskussion över de sista tre funktionerna var orsaken
för den långa tiden. Ett mindre slarvfel orsakade felet i slutet som gick oupptäckt i flera
minuter.
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5.5.2 Med stubb
Tid: 19:32 – 19:48
Total tid: 16 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

1

?

2

1

?

3

1

?

4

1

?

5

1

?

6

1

?

7

1

?

8

1

2 + rekursiv loop

9

1

4 + rekursiv loop

10

1

4+ rekursiv loop

11

1

4+ rekursiv loop

12

1

4+ rekursiv loop

13

1

4+ rekursiv loop

14

1

4+ rekursiv loop

15

1

4+ rekursiv loop

16

1

4+ rekursiv loop

17

1

4+ rekursiv loop

18

0

5

19

0

5

Tabell 4. Resultat från testfall 2 med stubbfunktion.

Kommentarer:
Grafiska buggar i systemet orsakade ett par problem och experimentet fick startas om. Fel
orsakade av en ej granskad stubb som implementerades skapade en rekursiv loop som var
grunden till det enda syntaxfelet i testet. Deltagarna visade tydliga tecken på trötthet och
verkade stressa igenom uppgiften.
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5.6 Resultat – Sten, sax och påse
Testfall 3
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Utan stubb

Med stubb

Figur 26. Graf baserad på data från testfall 3.

Uppgiften ansågs inte alls lika avancerad som tidigare uppgift. Sista genomgången ihop med
stubbfunktion gick över förväntan, instruktören påpekade inför denna att användarna skulle
granska stubbarna noggrannt innan implementering som kan påverkat resultatet.

5.6.1 Utan stubb
Tid: 18:14 – 18:28
Total tid: 14 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

4

1

2

3

2

3

2

4

4

2

6

5

2

6

6

1

6

7

1

?

8

2

?

9

2

6

10

2

?

11

2

6

12

2

6

13

1

6
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14

2

6

15

2

?

16

1

6

17

1

6

18

1

6

19

1

6

20

1

6

21

1

6

22

0

6

23

0

6

24

0

6

25

0

6

Tabell 5. Resultat från testfall 3 utan stubbfunktion.

Kommentarer:
Några regelbrott där användarna redigerade varandras funktioner. Uppgiften upplevdes
lättare än tidigare uppgift. En användare misstolkade player()-funktionerna och använde
hela arrayer i funktionen rules() vilket skapade ett längde olöst fel.

5.6.2 Med stubb
Tid: 19:50 – 20:04
Total tid: 14 minuter.
Revision

Errors

Funktionsberoenden

1

1

2

2

1

2

3

0

5

4

0

5

5

0

6

6

0

6

7

0

6

Tabell 6. Resultat från testfall 3 med stubbfunktion.

Kommentarer:
Uppgiften gick väldigt smärtfritt. Användarna koncentrerade sig och granskade stubbarna
noggrannt innan implementering. Detta berodde med största trolighet på alla fel som hände
i testfall 2 med stubb som utfördes precis innan. Endast ett fel där användaren råkade skriva
en randomiseringsfunktion som hade ett spann på 0-3 istället för 0-2.
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5.7 Slutsats
Stubbfunktionen minskade antalet fel men på grund av korta testfall och brist på tid hos
deltagarna utfördes granskning av implementeringen slarvigt och fel orsakades trots
funktionen. Stubbsystemet orsakade även buggar som gjorde att det var svårt att arbeta med.
Testfallen kunde förbättrats genom bättre information angående hur funktionerna skulle
skrivas. Men största anledningen till att de resulterade i dåliga resultat var brist på tid och
motivation hos deltagarna.
Hypotesen att stubbsystemet skulle eliminera nästintill alla fel kan anses som korrekt. Dock
orsakades inte så många fel utan systemet så jämförelsevis var inte stubbsystemet som
användes i denna fallstudie så effektivt. Det intressanta resultatet var att användning av
stubbfunktion minskade tiden som krävdes att utföra uppgifterna. Detta kan vara på grund
av att felen som uppstått i testfallen utan funktionen tog mer tid att lösa än användandet av
en extra funktion.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Denna rapport tar upp problem med revisionskontroll i realtidsbaserade kollaborativa
system. Enligt Fan & Sun (2012a); Fan & Sun (2012b) behöver man bryta kraven som
definerar realtidsbaserade system för att uppnå detta.
Den stubbaserade lösningen som beskrivs i rapporten lyckas minska antalet fel i i testfallen
som utförts i fallstudierna. Genom att implementera personliga editeringsflikar och stubbar
är det möjligt att ha revisisionskontroll i ett realtidsbaserat system. Dock för att detta ska
vara effektivt och användbart bör detta endast användas i specifika fall och med noggrann
granskning.
Fallstudien som genomförts visar inte på några imponerande siffror men en förbättring är
fortfarande möjlig vid specifika fall.

6.2 Diskussion
Stubbfunktionen har möjlighet att minimera syntaxfel i kollaborativa system. Men för att
detta ska ske krävs en noggrann granskning av implementering av stubbarna och ett felfritt
system som inte orsakar buggar så att användarna kan använda det utan irritationsmoment.

6.2.1 Pålitlighet av testfall
Testerna som genomfördes återspeglar inte reella scenarion. För att verkligen testa
stubbsystemet skulle det behövas stora projekt med projektledning som kan noggrannt
granska implementeringar.
I ett av testfallen använde en av deltagarna en variant av stubbsystemet genom att arbeta
inom utkommenterad kod. Detta arbetssätt är nästan likgiltigt med stubbsystemets funktion
bortsett från möjligheten att testa programmet ihop med stubben. Detta spelade ingen roll
då ingen av användarna nyttjade testningsfunktionen ihop med stubbsystemet. Detta kan
bero på testdeltagarna inte hade tid nog att utföra testerna noggrant eller att systemet var
uppbyggt på ett komplicerat sätt och skulle behövt fler uppgifter för att vänja sig vid
systemet.
Eftersom testfallen anpassats för att påvisa stubbfunktionens användning bör dessa resultat
tolkas därefter. Användningsområdet är ganska minimalt då det sällan sker att tre-fyra
utvecklare arbetar på samma dokument i ett realtidsbaserat system. Stubbfunktionen visar
tydlig förbättring inom ett område som sällan används och scenario som sällan sker.
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Fallstudien kan dock fortfarandes anses vara lyckad då felen trots allt minskat. Även om
resultaten inte är imponerande.

6.2.2 Samhällseliga aspekter
När flera utvecklare arbetar på samma stycken av kod ökar då risken av fel kan uppstå och
därför behövs en form av felhantering (Fan & Sun, 2012a). Ihop med andra verktyg som kan
förbättra semantiken i realtidsbaserade system kan realtidsbaserade system bli mer
användbara. Men för att denna typen av revisionskontroll ska vara av något värde krävs det
specifika fall av utveckling, i dagens skede har systemet lite till ingen användning.
Att implementera en liknande funktion i andra realtidsbaserade system ex. Google docs hade
även detta varit onödigt då denna hanterar syntaxfel. I de få fallen där en grupp av
utvecklare behöver arbeta simultant på samma dokument. Ihop med noggrann kontroll av
stubbimplementation skulle denna funktion vara användbar.
Funktionen är dock väldigt begränsad, användningområdet är i nutida utveckling väldigt
litet. Shen & Sun skriver (2011):
“Multiuser collaboration is one of the most advocated features in Web 2.0 and has
been a notable selling point of many Web-based office productivity applications.
For example, Google Docs and Zoho Writer allow multiple users to collaboratively
edit the same document stored on a Web server synchronously with nothing but a
Web browser anytime from anywhere.”
Om detta stämmer och kollaborativa editeringssytems efterfrågan ökar kan denna funktion
ha användningsområden i framtiden. Under utveckling med kontrollerad granskning kan
stubbsystemet vara användbar och effektiv.

6.3 Framtida arbete
Vid hypotetisk fortsättning på examensarbetet skulle till en början stubbsystemet revideras
för att försöka lösa de buggar som uppstått under testfallen. JSHint eller någon liknande
preprocessor av javascript skulle implementeras i granskningsfönstret för de stubbar som
ska godkännas för implementering. På så sätt kan användarna undvika att implementera
stubbar som innehåller fel.
Ett av de stora problemen var att användningen av systemet gav användarna falsk säkerhet.
När en funktion implementerats med stubbfunktionen trodde användarna att den var felfri
vilket orsakade olösta problem under längre tid. Detta kan då orsaka fler problem än det
löser.
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När alla buggar är lösta kan funktionen vara användbar men då endast i specifika fall. Att
granska funktioner i ett realtidsbaserat systemet funkar endast för mindre funktioner. Om
funktionen är lång och avancerad tappar systemet sitt syfte och vanlig revisionskontroll kan
då istället användas.
För mindre projekt, i realtidsbaserade system, kommer funktionen vara användbar om den
används ihop med andra verktyg som förbättrar semantiken i systemet. Realtidsbaserad
kollaborativ programmering kommer dock endast användas i väldigt specifika enskilda fall i
framtiden. Undervisning eller liknande, och i dessa fall är inte funktionen användbar.
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