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Abstract 

To develop or maintain a piece of code requires a certain level of comprehension of the 

developed or maintained software itself. To achieve this goal the developer uses a set 

of different tools. This report will focus on two types of debug tools: single trace and 

multiple traces. The purpose of the study is to examine how multiple traces can 

contribute to an improved program comprehension. The study was carried out through 

experiments and interviews. The experiment consisted of 10 typical comprehension 

tasks in a development context. Eclipse and Trace Compass were used to display the 

logs. Eclipse is a development environment that shows the source code. Trace Compass 

is a tool for inspecting traces.  After the experiment, an interview was carried out with 

the subjects of the experiment. The results of this study indicated that multiple traces 

could have an advantage over a single trace when the task is to understand the 

interactions between code components in a software system. One of the limitations of 

the study was due to the limited number of subjects taken part in the study and cannot 

be used to draw a more general conclusion.  

Keywords: program comprehension, single log, multiple log, Trace Compass, Eclipse  
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Sammanfattning 

För att utveckla eller underhålla mjukvara krävs en viss nivå av programförståelse. För 

att underlätta denna förståelse används olika typer av verktyg. Denna studie fokuserar 

på två olika verktyg som använder sig av dynamisk analys: enkla och multipla loggar. 

Studiens syfte är att undersöka om multipla loggar kan bidra till en ökad 

programförståelse vid programutveckling. Eclipse är en utvecklingsmiljö som används 

för att visa programmets källkod. Trace Compass är ett verktyg som används för att 

inspektera loggar. Denna studie utfördes i två moment: experiment och intervjuer. 

Experimentet bestod av 10 typiska förståelseuppgifter i ett program-

utvecklingssammanhang. Efter experimentet utfördes en intervju med samtliga 

deltagare.  Resultatet av undersökningen blev att multipla loggar skulle kunna vara 

lämpligare att använda vid problem som var relaterade till två eller fler komponenter i 

ett system.  En av begränsningarna i denna studie var att studien hade för få deltagare 

för ett generellt ställningstagande.   

Nyckelord: Programförståelse, enkel logg, multipla loggar, Trace Compass, Eclipse 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

Undersökningen gjordes i samarbete med Rt-labs AB, Göteborg, som vill förbättra sin 

utvecklingsprocess, genom att skapa ett allt bättre utvecklingsverktyg. Deras 

affärsområde är att utveckla mjukvara till en fördefinierad hårdvaruplattform. Således 

arbetar Rt-labs programutvecklare nära hårdvaran och måste ta hänsyn till processens 

klockhastighet och andra aspekter. Med hjälp av företagets mjukvaruplattform 

förenklas arbetet för kunderna att vidareutveckla sin egen mjukvara. Kunderna kan då 

bygga sina egna applikationer ofta i nära samarbete med Rt-labs. Inom detta 

affärsområde är det viktigt att studera beteendet hos mjukvaran vid olika slutliga 

lösningar hos kunden. Loggar är ett viktigt verktyg i denna process. Rt-labs använder 

Eclipse som utvecklingsmiljö och eftersom Trace Compass är ett plug-in till Eclipse är 

det naturligt att kunna analysera deras loggar i Trace Compass. Trace Compass är ett 

loggningsverktyg som tillåter användare att inspektera olika loggformat samt att utföra 

olika typer av analyser. Rt-labs vill modifiera ett redan existerande loggformat på 

företaget, så att Trace Compass går att använda istället för enbart använda Eclipse 

utvecklingsmiljö och är också intresserade av att testa multipla loggar i sin 

mjukvaruutveckling. Denna situation från näringslivet har även ett större allmängiltigt, 

vetenskapligt intresse (Storey, 2005). 

 

1.1 Bakgrund  

Programförståelse har en grundläggande betydelse för att utveckla och underhålla 

mjukvara. En stor del av mjukvaran som utvecklas idag består av äldre kod som måste 

kunna förstås för att programutvecklingen skall kunna gå vidare. Upp till 60% av 

utvecklingstiden spenderas på att förstå koden (Pigoski, 1997). Om tiden kunde 

minimeras skulle företagen och kunderna spara resurser och tid. Utvecklaren skulle 

också få ännu snabbare feedback från användaren, och utvecklingstiden skulle bli 

successivt kortare.  

För att kunna modifiera eller underhålla kod måste utvecklarna uppnå en viss grad av 

förståelse. Om förståelsen inte är tillräcklig måste utvecklaren spendera ytterligare tid 

för att förstå mjukvaran. Processen att förstå ett program kallas för programförståelse. 

Studien kommer använda Biggerstaffs (Biggerstaff, Mitbander, & Webster, 1993) 

definition av programförståelse: 

”En person förstår ett program när hon eller han har förmågan att förklara 

programmet, strukturen, beteendet och effekten på operationens kontext och 

deras relation till applikationens domän i termer som kvalitativt skiljer sig 

från symboler som används för att skapa källkoden för programmet.” 

(Översättning från engelska) 

Till exempel ska en person förstå att int a = b betyder att a får värdet av b och inte att a 

jämförs med b.  

Inom programförståelse finns det olika sätt att analysera programkod som kan delas in 

i två huvudkategorier: statisk analys och dynamisk analys (Cornelissen, 2009). Denna 

studie kommer att fokusera på dynamisk analys eftersom loggar tillhör denna kategori. 
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För att utföra en dynamisk analys definierar utvecklaren händelser som inträffar i 

programmet. Exempel på en händelse är att programmet väntar på data från ett 

klientprogram. När programkörningen når händelsen sparas vilken typ av händelse och 

när händelsen har inträffat i en logg. Utvecklaren kan sedan studera loggen och dra 

slutsatser om programmets beteende. 

Det finns olika typer av dynamisk analys: enkel logg och multipla loggar. I en enkel 

logg registreras händelser hos en komponent i ett system, medan multipla loggar spelar 

in händelser samtidigt från två eller flera komponenter i ett system. Ett exempel på detta 

är ett serverprogram som väntar på en uppkoppling från ett klientprogram.  Om 

utvecklaren använder en enkel logg på serverprogrammet kommer utvecklaren bara 

kunna studera vad som händer på serversidan men inte vad som händer på klientsidan. 

Detta gör det svårare för utvecklaren att upptäcka fel i systemet, eftersom det inte finns 

något sätt att se vad som händer i klientprogrammet inom samma tidsram som i 

serverprogrammet. Ett sätt att lösa problemet är att spela in vad som händer samtidigt i 

klientprogrammet och i serverprogrammet. Denna metod kallas för multipla loggar. 

Med denna metod är det möjligt för utvecklaren att studera vad som händer på 

serversidan och klientsidan samtidigt, eftersom det finns en tidsstämpel när händelserna 

inträffade. Ett problem med denna metod är att alltför mycket irrelevant information 

erhålls och resulterar i en kognitiv överbelastning hos utvecklaren. 

Det har utförts många studier inom dynamisk analys i relation till programförståelse 

(Cornelissen B. , Zaidman, van Deursen, Moonen, & Koschke, 2009). Tidigare studier 

fokuserar på att jämföra skillnader mellan olika typer av verktyg eller skillnader mellan 

olika verktyg av samma typ. En av studierna observerar att loggningsverktyg ökar 

korrektheten av förståelsen med 43% (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 

2010).  En annan studie jämför skillnaden mellan olika grafiska loggningsverktyg: 

Extravis och ExplorViz. Studien visar att ExplorViz ger 39%:s ökning av korrektheten 

i ett av objektsystemen (Fittkau, Finke, Hasselbring, & Waller, 2015). Det saknas 

forskning över hur de interna komponenterna i ett loggningsverktyg påverkar 

programförståelse. En sådan undersökning skulle kunna hjälpa till med att skapa 

designregler för loggingsverktyg. 

 

En anledning till varför dynamisk analys är intressant för programförståelse är att 

verktygen är automatiska och minskar risken för missförstånd jämfört med handskriven 

dokumentation. Handskriven dokumentationen uppdateras inte direkt efter varje 

förändring som görs i programkoden, medan trace-verktyg reflekterar förändringarna 

under programkörningen. Denna egenskap hos dynamisk analys ger utvecklaren en 

signifikant fördel, då utvecklaren inte behöver spendera tid på att uppdatera 

dokumentationen, eftersom verktyget reflekterar förändringarna som redan har utförts.  

  

Problemet med dynamisk analys när det gäller programförståelse är att det finns en 

relativt stor mängd data som utvecklaren måste filtrera bort för att nå data som är 

relevant. Problemet som dyker upp är vilken information som ska presenteras för 

användaren. I denna aspekt har handskriven dokumentation fördelar över dynamisk 

analys eftersom denna är mer relevant för användaren (Storey, 2005).  

 

Ett annat problem inom vetenskapliga området programförståelse är bristen på 

kognitiva teorier (Storey, 2005). Det finns flera teorier om hur utvecklare uppfattar 

programkod, men det saknas studier om hur verktyg påverkar förståelseprocessen och 

hur stor deras inverkan har på förståelseprocessen. Om dessa kunskapsluckor fylls 
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skulle detta behov uppfyllas. Det finns ett vetenskapligt behov att utöka kunskapen 

inom de existerande kognitiva teorierna inom programförståelse.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Som det tidigare beskrivits framgår det att ett problemområde är hur mycket data, som 

är lämpligt att samla in för att kunna utföra en dynamisk analys. Om mycket mer 

information samlas in än vad som åtgår för att lösa uppgiften, måste utvecklaren hantera 

en kognitiv överbelastning, och uppgiften tar då längre tid att lösa. Om det finns för lite 

information för att lösa uppgiften, blir utvecklaren tvungen att gissa sig till en lösning, 

som kan skada utvecklingsprocessen. Detta kan leda till att programmet får odefinierat 

beteende i en viss situation. Detta kognitiva problem kan brytas ner i mindre 

beståndsdelar, som korrekthet av förståelsen och tiden för att uppnå förståelse med sagd 

korrekthet. Korrekthet i studiens kontext syftar på hur exakt förståelsen reflekterar 

programmets verkliga beteende, struktur och operation.  

Tiden som det tar för att uppnå en förståelse, kan återspegla om utvecklaren har valt fel 

verktyg för uppgiften. Till exempel om multipla loggar tar signifikant mer tid än enkel 

logg, men korrektheten av förståelsen är av samma grad, går det att dra slutsatsen att 

multipla loggar inte är lämpliga för uppgiften. 

Ett annat problem är korrektheten av förståelsen. Om korrektheten är för låg kommer 

utvecklaren inte att utföra välgrundade val och detta kan i sin tur skada utvecklingen 

eller underhållet av mjukvaran.  

 

Det saknas också kunskaper om vilka faktorer hos ett loggningsverktyg som påverkar 

förståelseprocessen. Exempel på faktorer är hur mycket data människor kan ta in och 

hur presentationen av information påverkar mottagligheten hos användaren. Enligt 

Storey (2005) har bristen på teorier inom programförståelse förståtts som problematiskt. 

Storey skriver också att många teorier har lånats från liknade områden. Det finns också 

problem med att skapa specifika krav gällande mjukvaruverktyg. Många av kraven 

kommer från personliga erfarenheter eller från kollegor inom ämnet.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår det att multipla loggar kan innehålla för mycket data, 

vilket leder till att utvecklaren får en kognitiv överbelastning. Detta leder till att 

utvecklingsprocessen tar längre tid. Det framgår också att om alltför lite information 

presenteras, måste utvecklaren skapa en lösning. Denna lösning är inte välgrundad och 

kan resultera i att programmet får odefinierat beteende. Syftet med studien är därmed:  

Att undersöka hur multipla loggar kan bidra till förbättrad programförståelse inom 

programutveckling. 

För att kunna besvara syftet har denna brutits ned i tre frågeställningar. Tiden är ett sätt 

att mäta om multipla loggar har en effekt på förståelseprocessen. Om det tar mindre tid 

att nå förståelse genom multipla loggar jämfört med enkel logg för samma uppgift kan 

det tyda på att multipla loggar är lämpligare för situationen. Om det tar mer tid för att 

lösa uppgiften med multipla loggar jämfört med enkel logg kan det tyda på att enkel 

logg är ett lämpligare verktyg. Därmed är studiens första frågeställning: 
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På vilket sätt påverkar multipla loggar tidsåtgången för att förstå allmänna 

förståelseuppgifter inom programmering? 

Tid är inte den enda faktor som påverkar programförståelsen. Om förståelsen inte är 

tillräcklig för att lösa problemet, finns det en risk att utvecklaren lägger in nya fel i 

programmet. Därför är det också relevant att undersöka korrektheten i förståelsen. Till 

exempel om det tar kortare tid med en enkel logg, att uppnå en förståelse, men 

korrektheten är lägre än vid multipla loggar, är det trots allt mer relevant att använda 

sig av multipla loggar. Detta gör att utvecklaren kommer att med högre sannolikhet att 

uppnå programkodens syfte. Därmed är studiens andra frågeställning: 

På vilket sätt påverkar multipla loggar korrektheten för att förstå allmänna 

förståelseuppgifter inom programmering? 

Tredje problemet är hur multipla loggar jämfört med en enkel logg påverkar den 

kognitiva processen hos utvecklaren, när det gäller att förstå ett program. Inom 

programförståelse finns det olika modeller och teorier, om hur utvecklaren förstår ett 

program. Denna frågeställning bidrar till att förklara, hur multipla loggar påverkar 

programförståelsen och på vad sätt multipla loggar kan ändra den kognitiva processen. 

Denna typ av kunskap kan eventuellt också bidra med kunskap för att kunna utföra 

välgrundade designval hos felsökningsverktyg. Därmed är studiens tredje 

frågeställning: 

Hur utvärderas multipla loggar i relation till de kognitiva teorierna? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Målgruppen som studerades är programutvecklare som minst har en högskoleutbildning 

inom datateknik eller datavetenskap. Denna målgrupp valdes eftersom verktygen är 

skapade av utvecklare för utvecklare, som har ingående erfarenheter av programmering 

och är inte avsedda för nybörjare. Denna avgränsning förklaras ytterligare i 

teorikapitlet.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten är utformad efter Jönköping Universitys mall för examensarbete och 

används på Jönköpings Tekniska Högskola(JTH). 

Introduktionen beskriver bakgrunden till problemet, problemet, samt studiens syfte och 

frågeställningar. Det tas även upp avgränsningar. 

Nästa kapitel är Metod och genomförande och där beskrivs vilken metod som studien 

använder sig av och i detalj hur empirin för studien samlades in. 

I Teoretisk ramverk beskrivs det om hur empiriska studier utförs inom 

programförståelse. Kognitiva teorier som används inom programförståelse beskrivs 

också.  

I kapitlet Empiri och analys beskrivs insamling av data och analyser utförs på den 

insamlade data. Därefter ges svar på studiens frågeställningar. 

I rapportens sista kapitel, Diskussion och slutsatser, presenteras en diskussion om 

resultatet av studien. Det ges också förslag på vidare forskning.  
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2. Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan metod och frågeställning 

För att besvara studiens första och andra frågeställning utfördes experiment med ett 

antal deltagare. För att utföra experimentet krävdes det att Rt-labs egna proprietära 

logg-format först konverterades till ett logg-format som Trace Compass accepterade. 

Efter konverteringen av logg-filen skapades en testkod för experimentet samt uppgifter 

baserade på testkoden. 

För att besvara studiens tredje frågeställning utfördes en intervju med deltagarna i 

anslutning till experimentet. Meningen med intervjun var att få en inblick i deltagarnas 

upplevelse av verktygen.  Detta gjordes också för att kunna studera deltagarnas 

förståelseprocess när de använde verktygen.  

 

 2.2 Design 

Studiens metod bestod av två delar: experiment och intervju. Första och andra 

frågeställningen handlade om att kvantifiera tid och korrekthet. Tredje frågeställning 

handlade om att utvärdera multipla loggars inverkan på förståelseprocessen hos 

försökspersonen. För att kunna utvärdera förståelseprocessen krävdes det en inblick i 

deltagarens kognitiva process. För att nå detta mål utfördes en intervju efter att varje 

deltagare slutfört experimentet. Frågorna fokuserades på att samla in data om 

deltagarens upplevelse av verktygen och hur förståelseprocessen skiljde sig mellan 

multipla loggar och enkel logg.  

Ett experiment utvecklades för att kunna testa båda verktygens effekt på deltagarens 

förmåga att lösa programmeringsuppgifter. Tidsåtgången och korrektheten användes 

som variabler för att avgöra ett verktygs effektivitet när det gällde programförståelse. 

Tidsåtgång inom studien menades den tid det tog för en deltagare att uppnå en 

förståelse. Detta innebar inte att denna förståelse var korrekt till sin natur, utan enbart 

att deltagaren upplevde själv att en förståelse hade uppnåtts. Korrekthet inom studien 

handlade om hur den upplevda förståelsen reflekterade mjukvarans verkliga beteende. 

För att utföra experimentet krävdes det ett program som kunde inspektera flera loggar 

samtidigt. Trace Compass uppfyllde detta krav och därför valdes Trace Compass för 

denna uppgift. Rt-labs loggsystem var inkompatibelt med Trace Compass och en 

konverterare behövdes för att omvandla Rt-labs loggsystem till ett loggformat anpassat 

till Trace Compass.    

Deltagarna i experimentet fick en genomgång av Trace Compass och Eclipse. 

Genomgången bestod av instruktioner om hur man använder de nödvändiga 

funktionerna som krävdes för att lösa uppgifterna. Experimentet utfördes på Rt-labs i 

Göteborg samt på Jönköpings Tekniska Högskola.  

Experimentet inleddes med att deltagaren fick ett verktyg. En del av deltagarna startade 

med enkel logg, medan andra deltagare började med multipla loggar. En uppgift 

tilldelades deltagaren. Tidtagningen startades när deltagaren påbörjade uppgiften och 

stoppades när deltagaren gav sitt svar. Svaret bedömdes och graden av korrekthet 

noterades. Procentsatsen av korrektheten beräknades genom att dividera antal korrekta 

svar med totala antalet frågor. Denna process upprepades tills alla uppgifter hade klarats 

av. Experimentet upprepades ytterligare en gång, men då använde deltagaren sig av det 

andra verktyget. Således utfördes experimentet två gånger per deltagare. Vid andra 
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testomgången fick deltagaren inte samma uppgifter, men av liknande natur. Avsnitt 2.7 

beskriver framtagningen av uppgifterna och uppgiftskoden.   

När deltagarna hade löst alla uppgifter utfördes en intervju. I intervjun ställdes frågor 

om deltagarens upplevelse av det använda verktyget. Intervjun var semi-strukturerad 

och en lista med grundfrågor användes för att starta konversationen med deltagaren. 

Det fanns ett visst utrymme att ställa ytterligare frågor om deltagarens förståelseprocess 

om situationen krävde det. Intervjun spelades in och transkriberades. Svaren 

analyserades utifrån teorierna som beskrivs i teorikapitlet och i avsnitt 2.4.  

2.3 Datainsamling 
För att kunna besvara första och andra frågeställningen samlades data in från 

experimentet där tidsåtgången mättes och korrektheten beräknades. För att besvara 

tredje frågeställningen samlades data in med hjälp av en semistrukturerad intervju. 

Experimenten beskrivs i avsnitten 2.6 och 2.7. Bakgrunden till intervjustudien finns i 

teorikapitlet i avsnitt 3.3 och hur dessa teorier i sin tur ledde fram till intervjufrågorna 

beskrivna i 3.3.8.  

  

2.4 Dataanalys 

Den insamlade informationen från experimentet analyserades med hjälp av beskrivande 

och analytisk statistik. Tidsåtgången summerades ihop för varje deltagare och för varje 

verktyg.  Den totala korrektheten beräknades genom att ta kvoten av antalet korrekta 

svar med totala antalet frågor. Resultaten från multipla loggar och enkla loggar 

jämfördes med varandra. Analysen av experimentet baserades på liknande experiment-

design som beskrivs i ”A Controlled Experiment for Program Comprehension through 

Trace Visualization” som utfördes på TU Delft (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen,  

2010). Cornelissens rapport beskriver hur man med hjälp av variablerna tid och 

korrekthet kan dra slutsatser om verktygets påverkan och lämplighet i en viss situation. 

Samma rapport konstaterar även att korrekthet är en viktigare variabel än tidsåtgång. 

Som ett exempel kan ett verktyg med högre tidsåtgång och högre korrekthet, anses vara 

lämpligare att använda än ett verktyg med lägre tidsåtgång och lägre korrekthet. 

För att kunna besvara tredje frågeställningen användes Taylor-Powell och Renner 

(2003) metodanalys. Denna kvalitativa analys är en metod som består av fem steg. De 

följande stegen är:  

1. Bli bekant med din data 

2. Fokusera på analys 

3. Kategorisera information 

4. Identifiera tema 

5. Tolkning 

Första steget handlar om att bli bekant med data som har samlats in. I detta fall var det 

ljudinspelningar av intervjuer med deltagarna. Andra steget av analysen handlar om att 

identifiera syftet med denna analys. Här är det viktigt att identifiera frågor som analysen 

ska besvara. Det finns två vanliga sätt att identifiera frågorna. Ett sätt är att fokusera på 

ämne, tid eller händelser, andra sättet är att fokusera på en grupp eller en individ. För 

denna studie användes första sättet. Tredje steget består i att koda textmassan för att 

skapa mönster och teman. Med hjälp av textkoderna skapas ett mönster av idéer, 

koncept och fraser. Fjärde steget är att identifiera flera teman och hur de samverkar med 
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varandra. Femte och sista steget är att skapa ett sammanhang och en tolkning i samklang 

med den ursprungliga frågeställningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Teman som skapades med hjälp av Taylor-Powell och Renner analysen och de kognitiva teorierna. 

Pilarna representerar den logiska samverkan mellan relevanta teman som analyserades i undersökningen i 

samklang med den ursprungliga frågeställningen. 

 

För att besvara studiens frågeställning måste Taylor-Powell och Renner-analysen 

anpassas efter de kognitiva teorier som beskrivs i teorikapitlet. Koncept och idéer som 

finns i de kognitiva teorierna blev en utgångspunkt för analysen av intervjudata. Det 

första temat som valdes är informationsrelevans. Begreppet informationsrelevans i 

denna studie avser huruvida informationen stödde deltagarens förståelseprocess. Andra 

temat var upplevelse av verktyget som avsåg hur deltagaren upplevde verktyget och 

vilken uppfattning deltagaren hade om verktyget. Tredje temat problemlösning 

fokuserade på hur deltagaren löste uppgifterna under experimentets gång. Se figur 1 för 

en grafisk representation av dessa teman och deras samverkan enligt denna studie.  

Teman i analysen som nämnts tidigare bygger på de kognitiva teorierna och därmed 

fanns det krav på vilka teorier som valdes. Första kravet var att det måste finnas en 

vetenskaplig studie med empiriska data. Med detta menas att teorierna byggde på någon 

form av observerat beteende. Andra kravet var att teorin är tillräcklig specifik. Om den 

inte var tillräcklig specifik gick den inte att applicera den i analysen. De teorier som 

inkluderades i denna analys finns under 3.3 i rapporten.  

För att underlätta jämförelse mellan olika deltagare i relation till de kognitiva teorierna, 

användes ordinalskalor. En ordinalskala är en typ av mätskala där värden rangordnas, 

men avståndet saknar ett numeriskt värde (Agresti, 2013). I studiens kontext användes 

en ordinalskala utan dikotomi. Två typer av ordinalskalor skapades, en för att 

visualisera deltagarnas programmeringsperspektiv (top-down och bottom-up) och den 

andra för deltagarnas upplevda relevans av verktygen. I ett fall användes en 

kombination av två ordinalskalor för utökad analys.       

 

2.5 Trovärdighet 

Experimentdesignen som användes i studien var baserad på tidigare publicerade studier 

av (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010 och Di Penta, Stirewalt, & Kraemer, 

2007). Detta gjorde att metoden för denna studie var trovärdig. Med hänsyn till att det 

statistiska urvalet var litet kan resultatet från denna studie enbart användas som en 

indikator. Det fanns ett hot mot trovärdigheten som bestod i vilket av de två verktygen 

som deltagaren använde först. Denna faktor kunde leda till att tiden blev kortare och 

Upplevelse av 

verktyget 

Informations-

relevans 

problemlösning 
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korrektheten blev högre när deltagaren utförde experimentet en andra gång med det 

andra verktyget. För att motverka detta hot utförde deltagarna experimenten i olika 

ordning. Denna faktor kommer att belysas under kapitel 5 av rapporten.   

2.6 Utveckling av loggsystem för användning i experimenten 

För att undersöka hur multipla loggar kan bidra till programförståelsen och därmed 

minska tiden för programutveckling måste först ett loggverktyg väljas. Det fanns en del 

krav på ett loggverktyg som måste vara uppfyllda för att det ens ska vara möjligt att 

utföra experimentet. Dessa krav var: 

• Verktyget måste kunna visa minst två loggar samtidigt. 

• När man klickar på en tidpunkt i ett loggfönster ska markören i det andra 

loggfönstret flyttas till den närmaste motsvarande tidpunkt i sitt eget fönster. 

Loggverktyget Trace Compass uppfyller dessa krav och därmed valdes Trace Compass 

som loggverktyg till experimentet.  

Detta loggverktyg stödjer bara vissa loggformat. Loggformaten specificerar om hur 

filen är uppbyggd och hur informationen i loggen ska tolkas. Trace Compass stödjer 

följande loggformat (Laperle, Montplaisir, & Julien, 2017):  

• Common Trace Format (CTF). 

• Linux LTTng kernel traces. 

• Linux LTTng-UST userspace traces.  

• Bare metal traces, GDB traces. 

• Pcap. 

Det är också möjligt att skapa ett eget loggformat och en egen tolk i Trace Compass. 

Vissa loggformat kombinerar metadatafilen med loggdata. Andra loggformat separerar 

metadatafilen från loggdata. Metadatafilen beskriver strukturen och hur loggdata ska 

tolkas. Om tolkaren inte kan förstå valda loggformat kommer Trace Compass att ge ett 

felmeddelande. Trace Compass stödjer inte Rt-labs loggformat och därmed måste 

antingen en egen tolkare skapas eller att Rt-labs loggformat konverteras till ett 

loggformat som Trace Compass stödjer. För att få ett fullt fungerande system krävs det: 

3. En konverterare som omvandlar Rt-labs loggformat till CTF-formatet. 

4. En metadatafil som beskriver tolkningen av loggfilen. 

5. Loggning av nätverkstrafiken. 

6. Konfiguration av Eclipse-fönstren. 

2.6.1 Rt-labs loggformat 

 

Rt-labs loggsystem bygger inte på öppen källkod, därmed är tolkaren i Rt-labs 

loggsystem propieritärt. Rt-labs loggsystem delar upp händelser i två huvudkategorier: 

systemhändelser och användardefinierade händelser. Systemhändelser är händelser 

som uppstår i kärnan av systemet, till exempel att en tråd skapar en annan tråd. Då 

kommer det att loggas en TASK_START-händelse i loggen. Men det finns också 

möjligheter att definiera händelser i applikationen som körs på Rt-labs kärna. För att 

definiera händelsen används denna metod: log_event(uint32_t id, uint32_t 
arg1, uint32_t arg1). ID-variabeln kan vara mellan 128 och max-värdet av 

uint32_t. Se figur 2 för en illustration för en logghändelse i Rt-labs loggsystem. 
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 Figur 2. Rt-labs loggsystem med de fem fälten.  

 

Det finns tekniska begränsningar med Rt-labs loggsystem. Den första och den mest 

relevanta begränsningen för experimentet är minnesutrymmet. Loggdata sparas på 

RAM-minnet eftersom det tar för lång tid att låta det sparas på en annan typ av minne 

(de Blanche, 2008). Eftersom kärnan och applikationen körs med verklig hårdvara är 

RAM-minnet begränsat. Utrymmet kan vara från 2KB till 128KB. Ett sätt att delvis 

undvika denna begränsningen är att simulera hårdvaran istället. Det finns fortfarande 

en begränsning med denna teknik, men begränsningen har en mindre påverkan. En 

vanlig persondator har ett RAM-minne från 1 GB till 16 GB, vilket är betydligt större 

och tillåter en längre programkörning. Om loggen når sin maxgräns skrivs nya loggdata 

över befintlig logginformation på samma minnesadress. Det finns alltså ingen risk att 

systemet kraschar och skriver över andra delar av RAM-minnet.   

  

Det finns ingen metadatafil i Rt-labs loggformat, utan enbart en fil med loggdata. 

Loggdata hämtas genom att läsa av RAM-minnet och spara informationen i en extern 

fil. Filen organiseras som en kedja av händelser. Alla fält i en händelse har bitstorleken 

32 och är unsigned. Varje händelse börjar med ett identifieringsfält eller id-fält. 

Identifieringsfält används för att skilja mellan olika händelser. Nästa fält i händelsen är 

task-fältet eller på svenska trådfältet. Trådfältet beskriver på vilken tråd händelsen 

inträffade. Till exempel om main-tråden har 125 som id och en händelse har 125 som 

tråd-id betyder det att händelsen inträffade på main-tråden. Nästa fält är arg1 och arg2. 

Dessa två fält används för att beskriva argumentet på händelsen. Till exempel om 

händelsen TASK_DELAY inträffar, är det möjligt att bestämma hur lång tid tråden 

väntar genom att analysera arg1 eller arg2. Vissa händelser använder inte arg1 och arg2 

och då sätts dessa fält till 0. Sista fältet är tick och används för att spara tidpunkten när 

händelsen inträffade. Bytestorleken på en händelse är sammanlagt 20 bytes, eftersom 

varje fält består av 4 bytes och det finns 5 fält totalt.  

  

2.6.2 Konvertering från Rt-labs loggformat till CTF loggformat 

  

För att Trace Compass ska kunna tolka Rt-labs loggformat skapades en lösning genom 

att konvertera Rt-labs loggformat till CTF-loggformatet. Rt-labs loggformat saknar 

metadatafil. Men det går att skapa en metadatafil och härigenom går det att använda sig 

av CTF-loggformatet, eftersom detta format använder ett system med loggdata och 

metadata i två separata filer.  Loggdata inte behöver modifieras för att CTF-tolken ska 

kunna tolka denna. Därmed valdes CTF som loggformat.  

  

Första steget att konvertera till CTF-loggformatet var att skapa en metadatafil. För att 

skriva metadatafilen användes språket TSDL som står för Trace Stream Description 

Language. TSDL:s syntax liknar programmeringsspråkets C:s syntax (Diamon, u.d.), 

vilket gjorde att utveckling av metadatafilen tog mindre tid i anspråk.  
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Metadatafilen skapades först med information om CTF-versionen, vilket var 1.8.2 när 

filen skrevs. Övrig information var byteorder, dataströmidentifiering och 

verifieringskod. Loggstrukturen för metadatafilen blev således: 

  
trace { 
   major = 1; 
   minor = 8; 
   byte_order = le; 
   packet.header := struct { 
       uint32_t magic; 
       uint32_t stream_id; 
        
   }; 
}; 

  

Tiden som sparades i fältet tick var processorns tid och inte kalendertid. För att lösa 

detta problem skapades en klockstruktur. Klockstrukturen innehöll name, freq och 

offset. Name användes för att namnge klockstrukturen och användes senare i koden för 

att referera till klockstrukturen. Freq användes för att beskriva frekvensen mellan 

händelser, inversen av Freq är då vilken enhet tiden var i. Tiden i loggen var skriven i 

heltal och Freq användes för att avgöra vilken enhet tiden var skriven i. Klockstrukturen 

innehöll kompensationstid och tidsenhet (Diamon, u.d.). Processen mätte tiden i 

mikrosekunder, som beräknades från noll till maxtalet av uint32_t. Frekvensen blev då  

1 000 000 om tiden var i mikrosekunder. Ett annat problem var att Trace Compass 

använder Unix-tid och noll i Unix-tid är 1970/1/1 00:00:00, vilket ledde till att 

synkroniseringen mellan nätverkstrafiken och processenslogg blev fel. För att lösa detta 

problem användes en kompensationstid som försköt mikrosekunderna till en lämplig 

startpunkt, så att processenslogg stämde överens med nätverksloggen. 

Kompensationstiden skrevs i Unix tid och tidsprefixen i Rt-labs fall var i 

mikrosekunder. Klockstrukturen för metadatafilen blev således: 

  
clock { 
   name = my_clock; 
   freq = 1000000; 
   offset = 1494557473219625; 
}; 
 

Nästa steg var att beskriva hur strömmen av händelser skulle tolkas. Varje händelse 

hade ett identifieringsfält och ett tidpunktsfält. Dessa två fält hamnade i en header 

eftersom CTF- tolkaren måste kunna se vilken typ av händelse och när händelsen 

inträffade. Strömstrukturen för metadatafilen blev således:  

 
stream { 
   id = 0; 
   event.header := struct { 
       uint32_t id; 
       my_clock_int_t timestamp; 
   }; 
}; 

  

Eftersom loggdata bestod av händelser, måste minst en händelse definieras. 

Händelsestrukturen började med ett namn på händelsen, därefter skrivs vad händelsen 

ska innehålla. Eftersom alla händelser bestod av 20 bytes kommer innehållet i varje 
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händelse vara av samma datatyp. Men eftersom varje händelse hade ett unikt namn 

måste varje händelse ha en egen händelsestruktur. Händelsestrukturen för händelsen 

STATE_RUN för metadatafilen blev således: 

  
event { 
  id = 1; 
  name = "EVENT_STATE_RUN"; 
  stream_id = 0; 
  fields := struct { 
       uint32_t arg1; 
       uint32_t arg2; 
       uint32_t task; 
     }; 
}; 
  

  

Härmed var metadatafilen klar. Men det fanns ett problem med loggdatafilen, vilket var 

ordningsföljden av datafälten. För att metadata-filen ska kunna tolka data korrekt måste 

datafältet tick byta plats med task-fältet. Denna modifiering gjordes med hjälp av ett 

python script som läste in loggdata och bytte plats på task och tick, därefter sparades 

logginformation till en ny fil. Härigenom kunde Trace Compass tolka filen korrekt. För 

metadatafilen, se bilaga 1. 

 

2.6.3 Wireshark 

  

Nästa steg var att logga nätverkstrafiken. Wireshark valdes som verktyg för denna 

uppgift. Eftersom testprogrammet som användes i experimentet var ett serverprogram, 

loggades trafiken från en klient. Wireshark loggade all nätverkstrafik, men oväsentlig 

information filtrerades bort, så att den enbart loggade trafiken mellan klienten och 

servern (Lamping, Sharpe, & Warnicke, 2014). Loggningen startades innan 

klientprogrammet kopplade upp sig. Efter att klientprogrammet hade skickat alla 

meddelanden till servern stoppades loggningen och filen sparades i pcap-format. Filen 

importerades sedan in i Trace Compass.   

  

2.6.4 Process för att extrahera loggdata från programkörningen 

 

Nästa steg var att simulera hårdvaran för att samla loggdata från servern och från 

nätverkstrafiken. Ett antal brytpunkter lades in i testkoden för att programmet ska 

stanna efter att klienten har kopplat upp sig och skickat alla meddelanden. Första steget 

var att skriva in ett filter på Wireshark, så att den enbart visade data från servern. I detta 

fall var IP-adressen till servern 192.168.1.37. Nästa steg var att starta servern och vänta 

tills den var uppe. Därefter kopplade klienten upp sig till servern och skickade alla 

meddelanden. Då stannade serverprogrammet eftersom den hade nått en brytpunkt och 

all loggdata sparades till en extern fil. Efter det sparades loggen från Wireshark som en 

pcap-fil.   

  

2.6.5 Synkronisering 
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Eftersom processorn som simulerades i Eclipse inte hade en realtidsklocka måste tiden 

synkroniseras med nätverkstrafiken. Ett sätt att synkronisera var att skapa en händelse 

där en klient kopplade upp sig till en server. I pcap-loggen gick det att hitta ett SYN-

paket som beskrev att klienten var uppkopplad till servern. För att beräkna 

kompensationstiden användes denna formel. 

𝑆𝑌𝑁 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑑 –  ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑙𝑜𝑔𝑔𝑒𝑛 =  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛. 

Den beräknade kompensationstiden skrevs in i metadatafilens klockstruktur i variabeln 

offset. Loggarna var nu synkroniserade med varandra, vilket gjorde det möjligt att 

inspektera händelser hos klientprogrammet och servern samtidigt.  

  

2.6.6 Konfigurering av Eclipse fönster 

 

 
 Figur 3. Eclipse fönster av enkel logg 

 

För att kunna inspektera loggarna i Eclipse skapades ett Eclipse-perspektiv både för 

enkel och multipla loggar. Enkelloggen hade tre olika delfönster. Översta delfönstret 

innehöll alla händelser sorterade längs en tidslinje, se figur 3. Händelserna listades efter 

en tidslinje i detta fönster. Sista delfönstret som låg längst ner innehöll en tidslinje för 

varje tråd, grön när den var aktiv och röd när den hade stannat. Mellan dessa fönster 

fanns det statistisk information om loggen.  Fönstret innehöll ett cirkeldiagram som 

presenterade det antal gånger varje typ av händelse hade inträffat.  
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 Figur 4. Eclipse fönster av multipla loggar 

 

Multipla loggar behövde också ett eget fönster. Enkelloggen kopierades och döptes om 

till multipla loggar. Loggen från nätverkstrafiken importerades in och två extra 

delfönster skapades för nätverkstrafiken. Övre delfönstret på vänstra sidan innehöll alla 

nätverkstrafik-händelser. Händelserna sorterades efter tid och första händelsen som 

inträffade var högst upp. Under listan fanns det en inspektör över varje händelse. Där 

kunde man inspektera från vilken IP-adress ett paket hade skickats ifrån och vad paketet 

innehöll. Därmed var verktygen för experimentet klara och nästa fas var att utveckla 

kod och frågor inför experimentet.  
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2.7 Utveckling av uppgifter och testkod för experimentet 
Sista fasen för att kunna utföra experiment var att skapa en testkod och 

förståelseuppgifter baserat på testkoden. Detta avsnitt kommer att beskriva skapandet 

av uppgifter och testkoden.  

 

2.7.1 Skapandet av uppgifter inför experimentet 

  

För att testa deltagarens förståelse behövdes det olika uppgifter för deltagaren att lösa. 

Tidigare publicerade experiment har lagt krav på uppgifter som deltagaren ska lösa i 

experimentet (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010). Enligt Cornelissen et al är 

det möjligt att designa uppgifter på ett sådant sätt så att uppgifterna favoriserar ett 

verktyg över ett annat. Detta leder till att resultatet från experiment blir förvrängt. Enligt 

Cornelissen et al ska uppgifterna inte vara ledande eller favorisera ett verktyg. 

Uppgifterna ska också reflektera typiska programmeringssituationer som en utvecklare 

stöter på i sin vardag (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010). Därför var det 

viktigt att lägga krav på uppgifterna som kommer att användas i experimentet. 

 

Uppgifterna till experimentet togs fram ur två olika perspektiv: ett systemperspektiv 

som fokuserade på ting som involverade hela systemet, medan server-perspektivet 

fokuserade bara på servern. Dessa två perspektiv användes för att testa multipla loggar 

som verktyg i båda miljöerna.  Dessa kategorier baserades på liknande tidigare 

publicerade experiment (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010).  

 

2.7.2 Utveckling av testprogram för experimentet 

  

Sista momentet innan experiment kunde utföras var att skapa ett testprogram. Syftet 

med programmet var att simulera en TCP/IP-server som utförde olika handlingar 

beroende på vilken förfrågan en klient skickade till servern. Programmet var skrivet i 

C och använde sig av ett standard-socket-bibliotek, men eftersom det var skrivet på Rt-

labs plattform var det inte helt portbart till andra plattformar. Men principen var 

densamma. 

  

Programmet skapade tre trådar i main-metoden och dessa trådar var: tTCPServer, 

tUDPReceiver och tUDPServer. Efter att trådarna hade skapats kördes trådarna och 

main-programmet väntade till dess trådarna hade kört klart. Nästa steg var att koda en 

klient som kopplade upp sig och skickade förfrågningar. Eftersom klienten inte behövde 

köra på någon specifik hårdvara eller plattform skapades en klient i 

programmeringsspråket Python.  

  

Eftersom experimentet undersökte programförståelse i ett programmerings-

sammanhang, skapades en server som simulerade en väderstation. Denna kopplades 

upp på ett lokalt nätverk och en klient kopplade upp sig mot servern och utförde 

förfrågningar om olika parametrar som temperatur eller vindhastighet. Servern gjorde 

det genom att simulera en I2C-läsning och flera skrivningar till en extern krets.    
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Nästa steg var att skapa egna användardefinierade händelser för uppkopplingen, som 

vilken IP-adress servern fick och I2C-händelser. Efter detta steg insamlades all loggdata 

genom att köra testkoden och härmed kunde experimentet utföras. 

 

3. Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att besvara studiens första frågeställning och andra frågeställning krävs det en 

teoretisk bakgrund för att tolka variablerna tid och korrekthet. För att utföra rimliga 

tolkningar av dessa är det lämpligt att återkoppla till tidigare studier av 

programförståelse, där tid och korrekthet använts som variabler.  

För att besvara studiens tredje frågeställning skapades en analysmodell som bestod av 

olika kognitiva teorier. För att få en så heltäckande bild som möjligt studerades olika 

begrepp och teorier inom programförståelse som t.ex. top-down och bottom-up.  

3.2 Empiriska experiment inom programförståelse 
Nedan följer en beskrivning av empiriska experiment inom programförståelse och 

vilka faktorer som kan påverka resultatet av experimentet.  

3.2.1 Tid och korrekthet inom empiriska experiment 

 

Många studier inom programförståelse fokuserar på den kognitiva delen av 

programförståelse. Dessa studier använder ofta spekulationer, anekdoter och allmänna 

konventioner (Fittkau, Finke, Hasselbring, & Waller, 2015). Att utnyttja tid som en 

variabel i studierna kan göra studien mer övertygande. Tiden kan berätta mycket om 

verktyget och dess förmåga att förbättra programförståelsen hos utvecklaren. Till 

exempel om det tar kortare tid att lösa uppgiften med verktyg A än med verktyg B, går 

det att dra slutsatsen att verktyg A är ett lämpligare alternativ. Men det finns problem 

med att enbart mäta tiden, eftersom hänsyn inte tas till om förståelsen är korrekt eller 

tillräcklig för uppgiften. Studier som använder korrekthet som en variabel, ger 

ytterligare information för att man ska kunna avgöra om verktyget är ett lämpligt val 

vid programutveckling (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010). 

 

Mäta tiden är enkelt då man startar klockan när deltagaren påbörjar uppgiften och 

stoppar klockan när deltagaren känner sig klar med denna. Men för att kunna mäta 

korrekthet krävs som tidigare nämnts ett förbättrat testsystem. I Fittkaus och 

Cornelissens studier mätts korrekthet genom att låta deltagaren i experimentet lösa olika 

uppgifter (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010; Fittkau, Finke, Hasselbring, & 

Waller, 2015). Varje uppgift är tilldelad ett eller flera krav. Lösningen som deltagaren 

producerar jämförs med kraven. För varje krav som lösningen uppfyller får deltagaren 

ett poäng.  För att beräkna den totala korrektheten tas kvoten mellan antal poäng och 

totala antalet poäng. Till exempel om en uppgift kan ge fem poäng totalt och deltagaren 

får tre poäng blir korrektheten kvoten mellan tre och fem, vilket är 0,6 eller 60%.  

3.2.2 Utvecklarens individuella faktorer som kan påverka det empiriska experimentet 

 

Det finns individuella skillnader mellan utvecklare som kan påverka empiriska 

experiment. Om utvecklarens kompentens är för låg kommer korrektheten av resultaten 

bli låg och det kan uppfattas som att verktyget inte alls är lämpligt för program-
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förståelse. Cornelissen motverkar detta hot genom att gradera kompetensnivån hos 

deltagarna och enbart de som uppfyller kraven får delta i experimentet (Cornelissen, 

Zaidman, & van Deursen, 2010).  

3.3 Kognitiva teorier inom programförståelse 
Det finns flera kognitiva teorier inom programförståelse. Nedan beskrivs teorierna 

och varför de är relevanta till studiens syfte.  

3.3.1 Top-down comprehension 

Top-down comprehension beskriver att en utvecklare förstår programkoden genom att 

analysera denna från toppen. Förståelseprocessen för denna teori börjar med att 

programmeraren gissar den generella funktionen av programmet. Hypotesen får sedan 

stöd av andra delhypoteser. Om hypoteserna stödjer varandra, analyseras och evalueras 

programmet på djupet. Detta koncept används ofta när programmet är känt för 

programmeraren (Brooks, 1983). 

  

3.3.2 Bottom-up comprehension 

Bottom-up comprehension börjar med att utvecklaren läser kodraderna och processerar 

dessa till en högre grad av abstraktion. Denna process upprepas till dess utvecklaren har 

en förståelse av programmet på en hög nivå. Det finns en del varianter inom denna 

modell (Shneiderman & Mayer, 1979). 

  

3.3.3 Letovskys modell 

Letovskys modell består av tre delar: en kunskapsbas, en mental modell och en 

assimilationsprocess. Modellen delar också upp den mentala modellen i tre lager: 

specifikation, implementation och annotering. Specifikationslagret beskriver 

programmets syfte och mål. Implementationslagret är en lågnivåabstraktion av 

programmet som innehåller data strukturer och funktioner (Letovsky, 1987). 

Annoteringslagret fungerar som en länk mellan implementationslagret och 

specifikationslagret, se figur 5. Assimilationsprocessen är en opportunistisk process, 

där utvecklaren väljer top-down eller bottom-up beroende på vilken process som 

kommer ge mest kunskap. 
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Figur 5. Letovskys modell 
  

3.3.4 Shneiderman and Mayers Modell 

Denna modell beskriver hur utvecklaren spelar in programmet i sitt korttidsminne som 

blir en intern representation. För att skapa denna representation, används en process 

som kallas för “chunking” (Utvecklaren tar bitar av kod sätter ihop dessa tills det blir 

en helhet). Representationen har flera lager av olika abstraktionsnivåer av programmet. 

De högre abstraktionsnivåerna innehåller programmets syfte, medan de lägre nivåerna 

innehåller algoritmerna för att uppnå syftet. Skapandet av den interna representationen 

får hjälp av långtidsminnet. I långtidsminnet finns det en kunskapsbas som innehåller 

semantik och syntaxkunskaper. Syntax kunskaper är specifikt för 

programmeringsspråket, medan semantik är oberoende av programmeringsspråket. 

Långtidsminnet har också olika lager likt korttidsminnet när det gäller semantik. Denna 

förståelsemodell har en riktning och börjar med programkod och fortsätter tills 

problemet är löst, se figur 6 (Shneiderman & Mayer, 1979).   
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Figur 6. Shneiderman och Mayers modell  
  

3.3.5 Brooks förståelsemodell 

Brooks modell ser programförståelse som ett återskapande av domänkunskapen som 

användes av de som skapade programmet. Modellens process handlar om att återskapa 

mappningen från ett domänproblem till en programmeringsdomän. Processen får stöd 

av mellanliggande domäner (Brooks, 1983).   

Domänproblem är verkliga problem som programmet ska lösa. Exempel på 

domänproblem är att spela in och spara ljud. Dessa problem har fysiska egenskaper som 

utrymmet för att spara ljudet och hur exakt ljudet är. För att nå programmeringsdomänet 

krävs det mellanliggande domäner som räknar ut vilken sampling rate som är rimlig 

och hur stort utrymme som behövs för applikationen. När dessa faktorer har utretts har 

processen nu gått över till programmeringsdomänet. Den mentala modellen är då en 

top-down modell eftersom processen börjar från en hög abstraktionsnivå och flyttar ner 

till en lägre abstraktionsnivå. 

  

3.3.6 Penningtons modell: bottom-up comprehension  

Denna förståelsemodell har två delar: en programmodell och en situationsmodell 

(Pennington, 1987). Programmodellen utvecklas oftast före situationsmodellen. När 

koden är helt ny för utvecklaren blir den första mentala representationen en control-

flow modell. Denna abstraktion kallas för programmodellen. Abstraktionen är en 

bottom-up konstruktion som skapades via beacons (ledtrådar i programkoden). 

Programmodellen skapas alltså genom chunking av kodrader till högnivåkoncept. 

Utvecklaren utnyttjar existerande kunskap för att skapa modellen och kunskaper från 

denna tankeprocess sparas i långtidsminnet.  

Situationsmodellen är byggd med en bottom-up modell. Programmodellen skapar en 

dataflow-modell och en funktionsabstraktion. Situationsmodellen fokuserar på 

kunskaper om det verkliga problemet. Processen är klar när syftet med programmet är 
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uppnått. Domänsplanen är för att skapa en representation av koden i termer som 

världsobjekt.  

   

 3.3.7 Analysmodell för tolkning av intervju 

Dessa modeller valdes för att få en så heltäckande bild som möjligt ur olika kognitiva 

perspektiv. Om bara en modell hade valts, fanns det en risk att analysen av data från 

intervjuerna förlorat viktig information. Hittills saknas det en standardiserad kognitiv 

modell för programförståelse. Vissa modeller som har beskrivits är oförenliga med 

varandra. Modellerna sätter fokus på olika kognitiva aspekter som leder till att en person 

förstår ett program. Letovskys modell lägger fokus på tidigare kunskaper som 

utvecklaren har lärt sig, medan Penningtons modell inte lägger någon fokus alls på 

tidigare kunskaper i sin modell. Dessa skillnader leder till att multipla loggar kan 

analyseras ur olika perspektiv, vilket hjälper till med att besvara studiens tredje 

frågeställning. Dessa teorier hjälper också till med utformningen av grundfrågorna inför 

intervjun. Det är viktigt i intervju-situationen att deltagarens svar kan kopplas på något 

sätt till teorierna. Denna koppling gör det möjligt att förstå det kognitiva perspektivet, 

vilket inte är möjligt genom empiriska experiment. Till exempel om en deltagare 

presterar bättre med ett visst verktyg, så är det intressant att se vilken förståelseprocess 

som deltagaren använde sig av eller om deras tänkande förändrades mellan verktygen. 

Med deltagarens svar går det att dra slutsatser om ett verktyg är lämpligare ur vissa 

kognitiva aspekter. Till exempel om deltagaren svarar att han/hon försöker ta reda på 

huvudsyftet med programkoden och sedan arbeta sig ner på djupet i koden, går det att 

dra slutsatser om deltagarens förståelseprocess. Det går också att dra slutsatser om 

verktygen uppmuntrar ett visst tänkesätt. Därför är det viktigt att ta upp dessa modeller 

vid analysen av intervjun. Nästa steg i undersökningen var att samla empiri och 

analysera resultaten från experimentet samt intervjusvaren med dessa teorier.  
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4. Empiri och analys 
För att besvara den första och den andra frågeställningen utfördes ett experiment med 

sex deltagare. För att besvara den tredje frågeställningen gjordes en intervju med 

samtliga deltagare, samt en litteraturstudie över olika kognitiva teorier inom 

programförståelse.  

4.1 Experimentuppgifter 
För att besvara första och andra frågeställning skapades tio uppgifter. Uppgifterna 

baserades på testkoden som skapades inför experimentet. Se tabell 1 för uppgift 1.1 till 

1.5 och se tabell 2 för uppgift 2.1 till 2.5. Deltagare 1, 2 och 6 använde enkel logg för 

uppgift 1.1 till 1.5 och bytte sedan till multipla loggar för uppgift 2.1 till 2.5. Deltagare 

3, 4 och 5 använde multipla loggar för uppgift 1.1 till 1.5 och bytte sedan till enkel logg 

för uppgift 2.1 till 2.5. Se bilaga 3 och bilaga 4 för hela uppgiftsbladet som delades ut 

till deltagaren. 

 
Tabell 1. Uppgift 1.1 till 1.5 

Uppgiftsnummer Beskrivning 

1.1 Förklara översiktligt programmets struktur. Det går bra att svara med en figur 
över systemet. 

1.2 När skickades sista meddelandet från klienten till servern?   

1.3 Vad innehöll meddelandet? 

1.4 Vilket värdet fick temperatur när klient kopplade bort sig? 

1.5 Hur många TCP_CLIENT_CONNECT inträffade under programmets 
exekvering? 

 

Tabell 2. Uppgift 2.1 till 2.5 

Uppgiftsnummer Beskrivning 

2.1 Förklara vad som händer på serversidan om meddelandet är “GET_TEMP”.  Det 
går bra att svara med en figur över systemet.  

2.2 Vilket meddelande ska man skicka från klienten för att få ut värdet på 
windspeed? 

2.3 Hur många TCP_CLIENT_LISTENING inträffade under programmets 
exekvering? 

2.4 Är det möjligt att klienten kan koppla upp sig igen mot servern, utan att servern 
måste startas om? 

2.5 Nämn alla i2c events som utfördes under programkörningen. 

 

4.2 Empiri och analys av experimentet 
 

Första och andra frågeställningen besvarades genom ett experiment. Experimentet hade 

sex deltagare totalt. Deltagare 1, 2 och 6 utförde uppgift 1.1 till 1.5 med enkel logg och 

utförde uppgift 2.1 till 2.5 med multipla loggar. Deltagare 3, 4 och 5 använde multipla 

loggar för att lösa uppgift 1.1 till 1.5 och utförde uppgift 2.1 till 2.5 med enkel logg. Se 

tabell 3 som innehåller alla resultat från experiment. Korrektheten beräknades genom 

att ta kvoten av antal rätta svar och det totala antalet uppgifter. Tiden som det tog för 

deltagarna att lösa uppgifterna beräknades i sekunder.  
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Tabell 3. Resultaten från samtliga deltagare i experimentet samlade i en tabell uppdelat per verktyg.  

 
Verktyg Deltagare Tid per uppgift (s) Total 

tid(s) 

Korrekthet 

(%) 

  1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5   

E
n
k

el
lo

g
g
 

1 575 

 

325 

 

158 

 

121 

 

35 

 

     1214 60 

2 449 

 

484 

 

45 

 

488 

 

24      1490 60 

3      108 27 29 63 

 

115 

 

342 100 

4      81 

 

190 39 

 

111 39 

 

460 80 

5      256 57 
 

91 
 

232 
 

120 756 80 

6 373 425 291 77 54 

 

     1220 90 

M
u
lt

ip
la

 L
o

g
g

ar
 

 

1      182 81 50 108 39 460 100 

2      306 21 90 18 71 506 100 

3 720 129 3 44 104      1000 100 

4 528 181 4 57 55      825 100 

5 883 139 115 205 100      1442 80 

6      115 30 36 222 51 454 90 

 

 
Tabell 4. Statistiska parametrar beräknade från experimentdata. För att se data från experimentet se tabell 3.  

 

Enkellogg_tid     Enkellogg_korrekthet   Multipla loggar tid Multipla loggar korrekthet 

Min:342.0 Min:60.0 Min:454.0 Min:80.0 

1stQu.:534.0 1stQu.:65.0 1stQu.:471.5 1stQu.:92.5 

Median:985.0 Median:80.0 Median:665.5 Median:100.0 

Mean:913.7 Mean:78.3 Mean:781.2 Mean:95.0 

3rdQu.:1218.5 3rdQu.:87.5 3rdQu.:956.2 3rdQu.:100.0 

Max.:1490.0    Max.:100    Max.  1442.0  Max.:100.0    

Var: 214735.1 Var: 256.7 Var: 154482.6 Var: 70.0 

Sd:463.4 Sd: 16.02 Sd: 393.0 Sd: 8.37 

 

Statistiska parametrar från uppmätta värden från experimentet beräknades med hjälp av 

Excel. Dessa parametrar visar att de olika deltagarna uppvisar stora skillnader 

sinsemellan. Detta kan påvisas genom att studera variansen (var) och 

standardavvikelsen (sd). Detta diskuteras mer i avsnitt 5.2. Se tabell 4 för statistiska 

parametrar. 
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Figur 11. Beräknad tidsåtgång för varje individuell deltagare i experimentet, presenterat per verktyg samt 

medelvärde av alla deltagare.  

 

Grafen innehåller tidsåtgången för samtliga deltagare i experimentet, se figur 11. 

Genomsnittliga tidsåtgången för deltagarna som använde enkel logg var 914 sekunder 

och för deltagarna som använde multipla loggar var 781 sekunder, vilket resulterade i 

en skillnad på 133 sekunder. Resultaten visade att deltagare 1, 2 och 6 fick en kortare 

tid med multipla loggar, medan deltagare 3, 4 och 5 behövde längre tid för att lösa 

uppgifterna med samma verktyg. Denna avvikelse berodde sannolikt på vilket av 

verktygen deltagarna först använde i experimentet. Denna effekt tydde på att det finns 

en inlärningseffekt eftersom deltagaren började lära sig alltmer om kontexten och 

programmet under experimentets gång och därmed kom tidsåtgången vid 

problemlösning med verktyg nummer 2 blev kortare. 
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Figur 12. Genomsnittlig tidsåtgång för först testomgången och andra testomgången. Den första testomgången är 

uppgift 1:1 till uppgift 1:5. Andra testomgången är uppgift 2:1 till 2:5. 

 

 För att minska denna påverkan, byttes turordningen mellan verktygen under 

experimentets gång. Naturligtvis gick det ej att bortse från denna effekt, men den 

genomsnittliga skillnaden mellan de två verktygen när det gäller variabeln tidsåtgång 

var tillräcklig stor. Det fanns också ett jämnt antal deltagare i experimentet. Därför gick 

det att dra rimliga slutsatser när det gällde variabeln tidsåtgång. Multipla loggar var ett 

bättre verktyg när det gällde tidsåtgång i detta experiment, eftersom medelvärdet var 

lägre när deltagarna använde multipla loggar oavsett ordningsföljd av verktygen. För 

att verifiera detta påstående utfördes beräkningar av medelvärden för varje testomgång, 

se figur 12. För varje testomgång hade multipla loggar en lägre tidsåtgång. Detta verkar 

konfirmera att tidsåtgången för multipla loggar var lägre, eftersom totala medelvärdet 

och medelvärdena från testomgångarna var lägre än för enkel logg. 

 

 

. 
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Figur 13. Beräknad korrekthet för varje deltagare i experimentet presenterat per verktyg samt medelvärde av alla 

deltagare.  

 

Figur 13 är en graf som visar korrektheten för samtliga deltagare samt beräknat 

medelvärde för multipla loggar och enkel logg. Blå staplar representerar graden av 

korrekthet när deltagarna löste uppgifterna med enkel logg och orange stapel 

representerar graden av korrekthet när deltagarna löste uppgifterna med multipla 

loggar. Medelvärdet för korrekthet var högre vid användning av multipla loggar jämfört 

med användning av enkel logg. Deltagare som använde multipla loggar fick ett 

medelvärde på 95% korrekthet, medan enkel logg fick ett medelvärde på 78% 

korrekthet. Hos alla deltagare fick multipla loggar en högre eller samma grad av 

korrekthet jämfört med enkel logg. Detta resultat stämmer överens med Cornelissen 

studie där verktyg med mer information ger en högre grad av korrekthet (Cornelissen, 

Zaidman, & van Deursen, 2010).  

 

Sammanfattningsvis presterade alla deltagare bättre eller lika bra med multipla loggar 

avseende på korrekthet. Deltagare som använde multipla loggar minskade sin 

tidsåtgång i medeltal med 15 % och hade en högre korrekthet i medeltal med 17 %.  

 

Svaret på första frågeställningen ”På vilket sätt påverkar multipla loggar tidsåtgången 

för att förstå allmänna förståelseuppgifter inom programmering?” blir då, att deltagare 

som använde multipla loggar minskade tidsåtgången i medeltal med 15% jämfört med 

enkel logg. 
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Svaret på andra frågeställning ” På vilket sätt påverkar multipla loggar korrektheten 

för att förstå allmänna förståelseuppgifter inom programmering?” blir då, att deltagare 

som använde multipla loggar ökade den genomsnittliga korrektheten med 17% jämfört 

med enkel logg.  

 

4.3 Empiri och analys av Intervjun 

4.3.1 Analys av intervju med hjälp av ordinalskala 

 

Efter experimentet utfördes en intervju med varje deltagare. Resultatet från 

experimentet berättades inte för deltagaren under intervjun. Detta gjordes för att minska 

påverkan på intervjudata från deltagarna. Intervjuerna spelades in och transkriberades, 

se bilaga 5 för transkriberingen av alla intervjuer med deltagarna. Analysmodellen som 

beskrivs i avsnitt 2.4 användes för att analysera intervjuerna.  

 

Det utfördes totalt sex intervjuer med experimentets deltagare. För att ta fram teman 

enligt Taylor-Powell och Renner modellen fokuserades det på olika koncept och idéer 

i de kognitiva teorierna. Se figur 14 för en grafisk representation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Teman som har skapats med hjälp av Taylor-Powell och Renner analysen och de kognitiva teorierna. De 

blå pilarna beskriver sambanden mellan de olika teman enligt avsnitt 2.4. Detta betyder att Informationsrelevans är 

en grundläggande del för temat problemlösning, samt att dessa två teman skapar slutgiltigt tema som är upplevelse 

av verktyget. 

 

 

    

  

Upplevelse av 

verktyget 

Informations-

relevans 

problemlösning 
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Tabell 5. Tabell över uttolkning av deltagarnas svar som kan kopplas till de olika teman.  
Tema 

Deltagare Informationsrelevans Problemlösning Upplevelse av 

verktyget 

1 En viss information finns 

i multipla loggar som inte 

finns i enkel logg.  

 

Men de mesta av 

uppgifterna kan lösas via 

läsning av källkod. 

 

 

 

En hel del uppgifter 

behövde man inte båda 

loggarna för. 

 

Om informationen inte är 

relevant 

 

 

läsa koden och se vad 

som har loggats 

 

en erfarenhets grej 

 

Mest bekväm med 

multipla loggar. 

 

Multipla loggar känns 

bekväm 

 

 

2 Var mycket information i 

multipla loggar och det 

svårt att förstå utan att 

förstå källkoden. 

 

 

Tittade igenom koden, 

översiktligt och letar efter 

igenkännbara metoder i 

koden. 

 

Hittade huvudloopen och 

att den tog emot 

meddelande. 

 

Använde samma metod 

för att lösa 1.1 och 2.1 

Upplevde det som 

samma verktyg 

Verkar användbar, 

men inte säker 

 

Ser potential när det 

gäller att analysera 

nya system.   

 

Enkelt att byta mellan 

vyer för källkoden och 

loggarna 

3 För mycket information i 

början med multipla 

loggar.  

Tittade i koden, hittade 

att det skapas tre 

nätverkstrådar i koden. 

 

Studerade sedan vad 

varje tråd gjorde. 

Kände inte en jättestor 

skillnad mellan 

verktygen. 

 

 

4 Bra information i multipla 

loggar.  

 

Men för mycket 

information. 

Kollade först på koden. 

 

Kollade sedan på 

loggarna. 

Föredrog multipla 

loggar. 

 

Lättare att se IP-

adressen, vad som 

skickas och från vilket 

håll. 

 

 

5 Multipla loggar hjälpte till 

att förstå kontexten. 

Kände inte onödigt under 

någon uppgift. 

Förstå koden med 

tidigare erfarenheter. 

 

Löste 2.1 genom att följa 

funktionsanropen 

Föredrog multipla 

loggar. 

 

Kände inte att multipla 

blev nackdel. 

 

Kunde söka efter 

information. 

 

Skulle ta längre tid 

utan multipla loggar 

6 För mycket information 

ibland. Ibland för lite 

information. 

 

Kan se logiskt 

resonemang mellan 

händelser. 

Hittade huvuduppgift, 

letade efter kommando 

som liknar TCP server 

och vad som styr I2C. 

Multipla loggar är bra, 

men enkel logg är 

tillräcklig 
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Tabell 5 innehåller intervjudata som har kopplats till tre olika teman, informations-

relevans, problemlösning och upplevelse av verktyg. För att se intervjudata, se bilaga 

5. 

 

Deltagare 1 uttryckte att multipla loggar gav mer information än enkel loggen och att 

denna extra information var värdefull till vissa uppgifter. När det gällde problemlösning 

för 1.1 använde deltagaren en bottom-up lösning, då deltagaren läste koden rad för rad. 

Deltagare 1 kände sig mest bekväm med multipla loggar. Det betydde att arbetssättet 

hos deltagare 1 låg nära teorier som utgår från ett bottom-up perspektiv. När det gällde 

användningen av tidigare kunskaper, uttryckte deltagaren att han inte enbart använde 

tidigare kunskap om syntax, men också tidigare kunskaper om semantiska koncept som 

till exempel TCP/IP.  

 

Deltagare 1 låg väldigt nära bottom-up approachen och låg närmare Penningtons modell 

i jämförelse med de övriga teorierna. Deltagare 1 använde sig av tidigare kunskaper om 

semantiska koncept och nämnde att dessa var till hjälp för att lösa problemet. Detta gör 

att deltagare 1 hade en metodik för att lösa uppgifter som låg nära Shneiderman and 

Mayers modell, se avsnitt 3.3.4. Dessutom är bruket av tidigare kunskaper är en del av 

Brooks förståelsemodell som inbegriper domänkunskap, se avsnitt 3.3.5.  

 

Deltagare 2 uttryckte att han kunde ta reda på det mesta av informationen via koden 

och att multipla loggar och enkel logg inte var till någon nytta vid flesta uppgifter. När 

det gällde problemlösning arbetade deltagare 2 med en top-down metodik och letade 

först efter huvudsyftet med koden och gick därefter ner till metoderna och vidare till 

kodraderna. När det gällde det sista temat, vilket var upplevelsen av verktyget, uttryckte 

deltagare 2 att multipla loggar kändes som enkel logg. Men också att det fanns potential 

för multipla loggar när det gällde att undersöka ett system. 

 

Deltagare 2 lutade mer åt en top-down approach. Under intervjun framkom det inte 

vilken roll tidigare kunskap hade för förståelseprocessen. Men denna deltagare hade 

mycket gemensamt med Brooks förståelsemodell, se avsnitt 3.3.5. Deltagaren uttryckte 

också att verktygen inte hade någon större betydelse för problemlösningen.  

 

Deltagare 3 uttryckte också att han inte upplevde någon större skillnad mellan enkel 

logg och multipla loggar. Han tyckte också att det var mycket information i början av 

försöket med multipla loggar, men att denna överbelastning försvann under 

experimentets gång. På grund av den kognitiva överbelastningen koncentrerade sig 

deltagare 3 på källkoden under uppgift 1.1. Deltagare 3 löste uppgift 1.1 med ett top-

down perspektiv. Deltagare 3 fokuserade på att leta upp nätverkstrådarna som skapades 

i programmet och utifrån dessa trådar tog han reda på mer information om dessa. 

Deltagare 3 uttryckte att multipla loggar innehöll nyttig information om uppgifterna 

som skulle lösas. Men att det var för mycket information och att deltagaren löste detta 

genom att söka i informationen.  

 

Deltagare 3 låg också närmare top-down approachen när det gällde att lösa uppgifterna, 

men också att tidigare kunskaper kom till användning, vilket inte var lika tydligt hos 

deltagare 2. Deltagare 3 och 2 nämnde också att verktygen inte spelade en avgörande 

roll för att lösa problemen. Deltagare 3 låg närmare Brooks förståelsemodell, se avsnitt 

3.3.5, än deltagare 2 på grund av dennes användningen av domänkunskaper.  
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Deltagare 4 inspekterade koden först och därefter multipla loggar. När det gällde temat 

upplevelse ansåg deltagare 4 att multipla loggar var bättre än enkel logg, eftersom det 

var möjligt att undersöka vilken IP-adress som servern och klienten hade och att det var 

enklare att se meddelande som har skickats över nätverket. Deltagare 4 verkade ha en 

metodik som låg nära Penningstons modell gällande bottom-up, se avsnitt 3.3.6. 

Deltagare 4 nämnde också att verktygen spelade en stor roll för att lösa uppgifterna. 

 

Deltagare 5 uttryckte att multipla loggar var till stor hjälp och att utan multipla loggar 

att skulle det ha tagit betydligt längre tid att lösa uppgifterna. Deltagaren upplevde att 

verktygen var relevanta för uppgiften under hela experimentperioden. Detta var den 

enda deltagare som upplevde att det tog det kortare tid att lösa uppgifterna med multipla 

loggar som hjälpmedel. Men enligt mätresultatet (se avsnitt 4.2) tog det längre tid för 

deltagare 5 att lösa uppgifterna med multipla loggar. Det fanns flera tänkbara orsaker 

till att deltagarens uppfattning inte stämde överens med resultatet från experimentet till 

exempel att deltagaren inte behärskade loggverktyget fullt ut eller att det uppstod 

kognitiv överbelastning initialt eftersom den första uppgiften 1:1 krävde 883 sekunder 

för att lösa problemet, de följande uppgifterna i testserien uppvisade inte samma 

avvikelse. För temat problemlösning använde deltagare 5 tidigare erfarenheter som hur 

TCP/IP kod fungerade. Han ansåg att med dessa kunskaper gick det att leta efter 

artefakter i koden som vanligtvis brukade förekomma vid dessa typer av kod. Han 

letade först efter en buffert som hanterade meddelanden mellan klient och server. Han 

letade därefter efter socket-funktioner som skapade sockets. Denna typ av 

förståelseprocess beskrivs i Shneiderman och Mayers teori och i Letovskys modell 

(Shneiderman & Mayer, 1979) (Letovsky, 1987). Deltagare 5 föredrog multipla loggar 

över enkel logg, eftersom det fanns mer information i multipla loggar, vilket enligt 

deltagaren gjorde att det tog mindre tid att lösa uppgiften. Men enligt experimentet tog 

det längre tid för deltagare 5 att lösa uppgifterna med multipla loggar.  

 

Deltagare 6 uttryckte när det gällde relevant information, att i vissa situationer fanns 

det för mycket data, vilket ledde till att deltagaren spenderade mer tid på att hitta rätt 

information och att i andra situationer fanns det för lite information för att det skulle 

kunna gå att dra en rimlig slutsats om programmets beteende. Deltagaren ansåg också 

att med multipla loggar var det enklare att se logiken bakom systemet jämfört med enkel 

logg. När det gällde temat problemlösning utnyttjade deltagaren ett top-down 

perspektiv genom att först leta efter huvudsyftet med programkoden. Efter detta tog 

deltagaren reda på mer information om hur koden uppnådde sitt huvudsyfte. När det 

gällde upplevelsen ansåg deltagare 6 att multipla loggar var bra, men en enkel logg var 

tillräcklig för att lösa uppgifterna.  
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4.3.2 Analys av intervju med hjälp av ordinalskala 

 

 

 

 
Figur 15. Rankning av olika kognitiva teorier efter ett top-down eller bottom-up perspektiv. Om en teori ligger 

närmare till vänster, betyder att teorin ligger närmare top-down perspektivet. Om en teori ligger närmare till 

höger, betyder det att teorin eller modellen ligger närmare bottom-up perspektivet. 

 

   

En ordinalskala skapades som ett instrument för att underlätta analysen av deltagarnas 

svar i relation till de kognitiva teorierna, se figur 15. Shneiderman and Mayers 

modell, Brooks förståelsemodell och Penningtons modell har antingen ett top-down 

eller ett bottom-up perspektiv av olika rang. Letovskys modell är en hybrid av top-

down eller bottom-up, eftersom utvecklaren enligt modellen väljer perspektivet som 

gör mest nytta för förståelseprocessen (Letovsky, 1987). Försökspersonernas 

kognitiva process går att rangordna utefter ett top-down eller bottom-up perspektiv 

och kan därmed jämföras med de kognitiva teorierna och därmed går det att dra 

slutsatser till viss del om multipla loggars lämplighet för att öka programförståelsen i 

generella termer. 

 

Data från Taylor-Powell analysen har placerats ut längs en skala för att illustrera 

teoriernas perspektiv när det gäller top-down och bottom-up och hur deltagarna löser 

problem i relation till teorierna. Figur 15 visar de olika teorierna. För att bestämma var 

på skalan dessa teorier kommer att placeras, gjordes en analys av de olika teorierna. 

”B” är Brooks förståelsemodell som ligger väldigt nära Top-down eftersom Brooks 

förståelsemodell anser att utvecklaren börjar från domänskunskaper och arbetar sig ner 

till programkod (Brooks, 1983). ”L” representerar Letovskys modell, vilket påstår att 

utvecklaren byter mellan dessa två perspektiv beroende på vilken perspektiv som tillför 

mest nytta för utvecklarens syfte (Letovsky, 1987). ”S” står för Shneiderman och 

Mayers modell. Denna modell anser att utvecklaren utnyttjar en process som tar mindre 

delar och sätter upp de till större delar (Shneiderman & Mayer, 1979). Denna process 

tillhör ett bottom-up perspektiv, vilket gör att denna modell tillhör bottom-up delen av 

skalan. ”P” i figuren står för Penningstons förståelsemodell, vilket använder en likande 

process som Shneiderman och Mayers modell. Pennington nämner explicit att teorin är 

bottom-up (Pennington, 1987).  
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Figur 16. Rankning av deltagarna utifrån intervjudata. De som ligger närmare till vänster uttryckte att de använde 

top-down perspektivet vid problemlösning. De som ligger till höger uttryckte i intervjun att de använder bottom-up 

perspektivet. Rankningen bygger på tolkning av deras svar gällande deras process vid problemlösning.  

 

I figur 16 har de olika deltagare lagts in i figuren. För att förstå var deltagarna ligger på 

skalan, har svaren från intervjun analyserats. Deltagare 2, 3 och 6 nämnde att de tittade 

översiktligt och arbetade ner sig, vilket är en top-down approach. Deltagare 2 och 3 

gjorde detta mer än deltagare 6 och därför hamnade deltagare 2 och 3 närmare slutet av 

skalan. Deltagare 1, 4 och 5 nämnde i intervjun att de löste problemen genom bottom-

up approach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Sambandsdiagram av deltagarna utifrån top-down och bottom-up perspektiv samt upplevd relevans (use 

case) av multipla loggar. De blå cirklarna är angivna enbart som referens. Upplevd use case bygger på tolkning 

av deltagarnas svar gällande verktygets roll vid problemlösningen. Ju högre upp i Y-led betyder en högre upplevd 

relevans av multipla loggar och ju lägre ner betyder en mindre upplevd relevans av multipla loggar vid 

problemlösning. 

  

 

Intervjun samlade också data om hur deltagarna upplevde relevansen av verktyget och 

hur de uppfattade multipla loggarnas och enkla loggarnas roll vid problemlösningen. 
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Deltagarna 4 och 5 ansåg att verktygen hjälpte till med att lösa uppgifterna och att det 

gick snabbare med multipla loggar. Deltagare 5:s resultat med multipla loggar som 

verktyg gav en högre tid än enkel logg, vilket var denna enda motsägelse mellan 

deltagarens upplevda prestation och verkliga prestation. Deltagare 1 ansåg att multipla 

loggar hjälpte till, men inte lika mycket som deltagare 4 och 5 hävdade. Det fanns en 

korrelation mellan upplevd relevans av verktygen och vilken approach deltagaren 

använde, se figur 17. Deltagare 1, 4 och 5 ansåg att multipla loggar hjälpte till och att 

det fanns en signifikant skillnad mellan enkel logg och multipla loggar. Medan 

deltagare 2, 3 och 6 ansåg att det inte fanns en lika signifikant skillnad mellan enkel 

logg och multipla loggar. Deltagare 1, 4 och 5 hade ett bottom-up perspektiv, medan 

deltagare 2, 3 och 6 hade ett top-down perspektiv. Det gjorde att deltagare med bottom-

up perspektiv också ansåg att multipla loggar var relevanta, medan deltagare med top-

down perspektiv också ansåg sig inte hjälpta av multipla loggar. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av intervjuerna, att multipla loggar inte användes 

som en huvudkälla till information, men som ett komplement till källkoden. Alla 

deltagare började först med att läsa källkoden. En del deltagare letade därefter efter 

ytterligare information i enkel logg eller multipla loggar. Andra deltagare som 2, 3 och 

6 stannade oftast kvar i källkoden, medan deltagare 1, 4 och 5 letade mer aktivt i 

loggarna. När det gäller förståelseprocessen var det jämnt fördelat mellan bottom-up 

approachen och top-down perspektivet bland deltagarna. Två av deltagarna beskrev att 

de använde tidigare erfarenheter när de löste uppgifterna och detta påverkade sättet de 

löste uppgifterna.  

 

Svaret på tredje frågeställning Hur utvärderas multipla loggar i relation till de 

kognitiva teorierna?” blir då, att multipla loggar spelar en större roll hos utvecklare 

som oftare utnyttjar ett bottom-up perspektiv. Deltagare i experimentet som ofta 

använde ett top-down perspektiv för att lösa uppgifter, upplevde inte att multipla loggar 

hade en stor betydelse när det gällde att lösa uppgifterna. En av anledningarna till detta 

var sannolikt att med top-down arbetade man sig ner i abstraktionsnivåerna och 

utvecklaren kunde då redan ha funnit en möjlig lösning och behövde därigenom inte 

mera information. Medan utvecklare med bottom-up perspektiv hade mer nytta av 

multipla loggar, eftersom dessa gav mer information på en lägre abstraktionsnivå, vilket 

kan ha bidragit till att utvecklaren hittade en möjlig lösning till problemet. I Penningtons 

modell och Shneiderman modell gav multipla loggar utvecklaren ytterligare 

information av låg abstraktionsnivå (Pennington, 1987). Detta gav utvecklaren fler 

möjligheter att arbeta sig upp genom abstraktionsnivåerna. Men ur Brooks 

förståelsemodell kommer multipla loggar att ge samma nytta som enkel logg, eftersom 

utvecklaren redan kan ha nått en lösning innan multipla loggar blev relevant för 

utvecklaren. Men detta betydde inte att multipla loggar saknade betydelse när det gällde 

att lösa problem ur det top-down perspektiv. Men multipla loggar kom att ha en större 

relevans för utvecklare som utnyttjade en bottom-up perspektiv.   
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5. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultat 
 

På vilket sätt påverkar multipla loggar korrektheten för att förstå allmänna 

förståelseuppgifter inom programmering?  

När deltagarna använde enkel logg åtgick i medeltal 914 sekunder, medan det åtgick i 

medeltal fick 781 sekunder vid användning av multipla loggar. Multipla loggar gav 

således en tidsminskning på 17% jämfört med enkel logg.  Detta innebär att deltagarna 

presterade signifikant bättre med multipla loggar som hjälpmedel när det gäller 

variabeln tid än med enkel logg.  Detta står i kontrast till Cornelissen studie som gav 

som resultat att Eclipse utan Extravis resulterade i en lägre tidsåtgång. I analogi med 

nämnda undersökning borde multipla loggar kräva längre tid än med enkel logg, 

eftersom multipla loggar innehåller mer information på skärmen och då borde det ta 

längre tid för deltagaren att uppfatta denna information. Medan i vår studie gav multipla 

loggar en lägre tidsåtgång än enkel logg (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010). 

Det finns vissa skillnader mellan Extravis och multipla loggar. Extravis är ett 

enkelloggverktyg, vilket multipla loggar inte är.  Men enligt Cornelissen studie får 

verktyget med mer information oftast en längre tidsåtgång. I Cornelissen experiment 

jämfördes ett loggverktyg och utan loggverktyg, vilket kan leda till att tidsskillnaden 

blir större.  

 

På vilket sätt påverkar multipla loggar korrektheten för att förstå allmänna 

förståelseuppgifter inom programmering? 

 

Deltagarna fick med hjälp av multipla loggar en korrekthet på 95% jämfört med när 

deltagarna använde enkel logg där deltagarna fick 78% korrekthet. Detta innebär att 

deltagarna presterade bättre med multipla loggar som hjälpmedel när det gäller 

korrekthet. Enligt Cornelissen studie gav Eclipse med tillägget en högre grad av 

korrekthet än Eclipse utan tillägget Extravis (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, A, 

2010). Deras resultat stämmer överens med resultatet från experimentet. Ju mer 

information som finns tillgängligt på skärmen desto högre grad av korrekthet kan 

förväntas eftersom det finns fler sätt för deltagaren att verifiera hypotes om programmet 

och dess beteende. Detta verkar stämma överens med Cornelissen studie. 

  

Hur utvärderas multipla loggar i relation till de kognitiva teorierna? 

Multipla loggar fungerar enligt teorierna och analysen som ett komplement till 

källkoden istället för en huvudkälla. Deltagarna använde multipla loggar för att verifiera 

slutsatser eller att ta reda på specifika detaljer om programmets beteende. Eftersom 

multipla loggar bara kan användas för att testa olika scenarios, blir det svårt att använda 

verktyget som en huvudkälla för information om programmets beteende. Detta beskrivs 

också i andra studier om dynamisk analys generellt (Cornelissen, 2009). Ett annat 

resultat från analysen av intervjun var att deltagare som använde ett bottom-upp 

perspektiv, upplevde att multipla loggar var ett effektivt hjälpmedel, medan deltagare 
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som använde top-down approachen upplevde att multipla loggar inte hade en större 

effekt på deras förståelseprocess. En anledning var att informationen i multipla loggar 

hade en lägre abstraktionsnivå, vilket gjorde att individer som använde bottom-upp 

approachen kom att se denna information tidigare under deras förståelseprocess. Medan 

för individer som använde top-down perspektivet kom denna information senare i 

förståelseprocessen, då var det mindre sannolikt att individen fick nytta av denna 

information, eftersom individen redan hade nått en förståelse av programmet. Det 

betydde inte att individer som använde top-down approachen inte hade nytta av multipla 

loggar, men att nyttan var mindre. 

  

5.2 Implikationer  
 
Studien hade sex deltagare totalt, vilket i ett statistiskt sammanhang är ett mycket litet 

urval av populationen utvecklare. Om resultatet ska användas som en grund för val av 

verktyg eller för att skapa nya verktyg krävs det mer omfattande undersökningar så att 

resultatet får statistisk signifikans. Det krävs också att man tar reda på vilken målgrupp 

som ska använda verktyget, till exempel om det ska användas för att utbilda nybörjare 

i programmering eller om det ska användas av erfarna utvecklare (Fittkau, Finke, 

Hasselbring, & Waller, 2015). Dessutom är det relevant att ta reda på vilken 

abstraktionsnivå som programutvecklingen sker i. Hänsyn till dessa faktorer har inte 

tagits i denna studie. 

5.3 Begränsningar 
 

Studien undersökte två typer av verktyg. Experimentet hade också för få deltagare för 

att det ska gå kunna dra en generell slutsats om gruppen utvecklare. Att lösa detta 

problem är att inkludera fler deltagare i studien. En annan begränsning är i vilken 

ordning verktygen testades av deltagaren. Testprogrammen är inte standardiserade och 

därmed kan man inte ge någon generell slutsats för andra domäner inom 

programmering.   

  

5.4 Slutsatser och rekommendationer 

 

Syftet med studien var följande:  

Att undersöka hur multipla loggar kan bidra till programförståelse inom 

programutveckling. 

Studien visade att multipla loggar har en större relevans när utvecklaren har ett bottom-

up perspektiv, eftersom utvecklaren har fler informationskällor som har en lägre 

abstraktionsnivå. Medan för utvecklare som utnyttjar en top-down perspektiv spelar 

multipla loggar en mindre roll för förståelseprocessen. Utvecklaren kan redan ha nått 

en potentiell lösning, innan utvecklaren har nått en så låg abstraktionsnivå att multipla 

loggar blir relevanta för att lösa problemet. Multipla loggar bidrar också där man 

behöver mer information om ett system. Multipla loggar kan inte användas 

självständigt, utan programmeraren behöver dessutom stöd från källkoden (Cornelissen 

B., 2009).  
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Det är svårt att rekommendera multipla loggar eller enkel logg eftersom studien hade 

för få deltagare. Dessutom är testsituationen inte representativ för alla programmerings 

domäner, utan det behövs fler testsituationer och helst en övergripande testsituation 

som är standardiserad. Det finns en inlärningskurva för alla verktyg och då är det också 

relevant att studera om inlärningskurvan påverkar verktygets prestanda när det gäller 

programförståelse.  

Det finns också fler utvecklingssammanhang som inte har testats i denna studien, där 

multipla loggar kan ge sämre resultat än enkel logg. I Cornelissens studie är 

utvecklingssammanhanget inriktat på Java-programmering och från ett userspace-

perspektiv (Cornelissen, Zaidman, & van Deursen, 2010). Fittkaus studie har samma 

utvecklingssammanhang som Cornelissens (Fittkau, Finke, Hasselbring, & Waller, 

2015). Utvecklingssammanhanget i denna studie är hårdvarunära och med ett 

perspektiv som fokuserar mer på kärnan av systemet. 

Bortsett från dessa faktorer har studien tagit fram riktlinjer för att mäta multipla loggars 

effektivitet som hjälpmedel. Dessa riktlinjer kan användas till viss del för att fastställa 

om verktyget är lämpligt för utvecklare genom att mäta tidsåtgång och korrekthet vid 

problemlösning.  

Eftersom deltagarna löste uppgifterna genomsnittligt snabbare med multipla loggar och 

hade en högre grad av korrekthet är det enkelt att dra slutsatsen att multipla loggar är 

lämpligare för programförståelse. Men eftersom det bara var sex deltagare i 

experimentet, så går det inte att dra en generell slutsats för gruppen utvecklare. Men för 

dessa sex deltagare verkade multipla loggar vara ett lämpligt verktyg. Eftersom 

medelvärdet av både testomgångarna hade ett lägre värde för deltagare som använde 

multipla loggar. Detta gällde även för de deltagare som inte upplevde att multipla loggar 

hade en stor effekt på förståelseprocessen.  

 

5.5 Vidare forskning 
  

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att utföra studien med en 

större grupp av försökspersoner enligt samma metodik. Med detta fokus skulle det vara 

möjligt att dra mer generella slutsatser som kan vara till hjälp för att skapa nya 

designregler för loggverktyg.   

Ett annat förslag skulle vara att fokusera på visualiseringsaspekten hos loggar. Det 

skulle vara möjligt att jämföra olika sätt att visualisera loggarna. Detta skulle underlätta 

processen med att skapa nya verktyg. Den visuella aspekten togs inte upp i denna studie. 

En del av nackdelarna med multipla loggar skulle kunna lösas genom att presentera 

information på ett alternativ sätt.  

Ett annat intressant förslag skulle vara att utföra en studie under en längre tidsperiod 

inom industrin för att studera om verktygets effektivitet förändras över tid. Det kan vara 

att verktyget har en brant inlärningskurva vilket leder till att utvecklarna med verktyget 

presterar sämre initialt under experimentperioden. Med denna typ av experiment borde 

det vara möjligt att avgöra i fall funktionaliteten är bristfällig eller om bristen enbart 

ligger i användargränssnittet. 

Sista förslaget är att studera hur olika grupper använder verktygen. Ett verktyg kan vara 

mer effektivt i händerna på en erfaren programmerare jämfört med en nybörjare. Denna 
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typ av studie skulle kunna hjälpa till med att skapa eller rekommendera lämpliga 

loggverktyg för programmeringskurser. 
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Bilaga 1 Deklaration av event i metadatafilen skriven i TSDL 

  

/* CTF 1.8 */ 

  

typealias integer {size = 8;}  := uint8_t; 

typealias integer {size = 16;} := uint16_t; 

typealias integer {size = 32;} := uint32_t; 

typealias integer {size = 8; signed = true;}  := int8_t; 

typealias integer {size = 16; signed = true;} := int16_t; 

typealias integer {size = 32; signed = true;} := int32_t; 

  

trace { 

   major = 1; 

   minor = 8; 

   byte_order = le; 

   packet.header := struct { 

       uint32_t magic; 

       uint32_t stream_id; 

        

   }; 

}; 

  

clock { 

   name = my_clock; 

   freq = 1000000; 

   offset = 1494557473219625; 

  

  

}; 

  

typealias integer { 

   size = 32; 

   signed = false; 

   map = clock.my_clock.value; 

} := my_clock_int_t; 

  

stream { 

   id = 0; 

   event.header := struct { 

       uint32_t id; 

       my_clock_int_t timestamp; 

   }; 

}; 

  

event { 

   id = 0; 
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   name = "my_event"; 

   stream_id = 0; 

   fields := struct { 

       uint32_t a; 

       uint32_t b; 

       uint32_t c; 

   }; 

}; 

 

 

Bilaga 2 Uppgiftskod TCP server 

  

static void TCP_Server(void *arg) 

{ 

  

  

  

 char* sensor_cmd; 

 char returnbuffer[128]; 

 int sensor_arg1 = 0; 

 int end_connection = 0; 

 struct sockaddr_in sa_server, sa_client; 

 int server, client; 

 socklen_t length; 

 struct timeval tv; 

 fd_set fds; 

 int rc; 

  

 tmr_t *timer = tmr_create (tick_from_ms (INTERVAL * 1000), 
on_alarm, NULL, TMR_ONCE); 

  

 if ((server = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) 

 { 

   psock_errno("socket()"); 

   tmr_destroy (timer); 

   return; 

 } 

  

 sa_server.sin_family = AF_INET; 

 sa_server.sin_port = htons(nPort); 

 sa_server.sin_addr = addr_local; 

  

 if (bind(server, (struct sockaddr *) &sa_server, 
sizeof(sa_server)) < 0) 

 { 

   psock_errno("bind()"); 

   soclose(server); 

   tmr_destroy (timer); 
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   return; 

 } 

  

 if (listen(server, 2) != 0) 

 { 

   psock_errno("listen()"); 

   soclose(server); 

   tmr_destroy (timer); 

   return; 

 } 

  

 for (;;) 

 { 

   rprintp("\nTCP server listening."); 

   FD_ZERO(&fds); 

   FD_SET(server, &fds); 

   tv.tv_sec  = 3600; 

   tv.tv_usec = 0; 

   log_event(128, 0, 0); 

   if ((rc = select(FD_SETSIZE, &fds, 0, 0, &tv)) < 0) 

   { 

     psock_errno("select() failed"); 

     break; 

   } 

  

   log_event(129, 0, 0); 

   if (rc == 0 || FD_ISSET(server, &fds) == 0) 

     continue; 

  

   log_event(130, 0, 0);  

   length = sizeof(sa_client); 

   if ((client = accept(server, (struct sockaddr *) 
&sa_client, &length)) == -1) 

     continue; 

  

   log_event(131, 0, 0);  

  

   setsockopt ( 

     client, 

     IPPROTO_TCP, 

     TCP_NODELAY, 

     &socket_option_enabled, 

     sizeof (socket_option_enabled) 

   ); 

  

   log_event(132, 0, 0); 

  

   rprintp("\nTCP connection established ... "); 
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   log_event(133, 0, 0); 

   for (;;) 

   { 

     static char cBuffer[1024]; 

     rc = recv(client, cBuffer, 1023,0); 

  

     cBuffer[rc] = '\0'; 

  

     sensor_cmd = strtok(cBuffer, ":"); 

     sensor_arg1 = atoi(strtok(NULL, ":")); 

  

     if (cBuffer[0] != '\0') 

        rprintp("\n %s", cBuffer); 

  

     if(!strcmp(sensor_cmd, "GET_TEMP")) 

     { 

        sprintf(returnbuffer, "Temperatur: %d", 
get_temperatur()); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "SET_TEMP")) 

     { 

        set_temperatur(sensor_arg1); 

        sprintf(returnbuffer, "Temperatur set"); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "GET_WINDSPEED")) 

     { 

        sprintf(returnbuffer, "Windspeed: %d", 
get_windspeed(sensor_arg1)); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "SET_WINDSPEED")) 

     { 

        set_windspeed(sensor_arg1); 

        sprintf(returnbuffer, "Windspeed set"); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "SET_SENSOR")) 

     { 

        set_sensor_settings(sensor_arg1); 

        sprintf(returnbuffer, "Sensor setting set"); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "GET_SENSOR")) 

     { 

        sprintf(returnbuffer, "Sensor setting: %d", 
get_sensor_settings(sensor_arg1)); 

     } 
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     else if(!strcmp(sensor_cmd, "GET_HUMIDITY")) 

     { 

        sprintf(returnbuffer, "Humidity: %d", 
get_humidity(sensor_arg1)); 

     } 

  

     else if(!strcmp(sensor_cmd, "END_CONNECTION")) 

     { 

        end_connection = 1; 

     } 

  

     else 

     { 

        sprintf(returnbuffer,"UNVALID COMMAND"); 

     } 

     send(client, returnbuffer, strlen(returnbuffer), 0); 

     if (end_connection == 1) 

     { 

        end_connection = 0; 

        break; 

     } 

  

   } 

  

#if LWIP_STATS && LWIP_STATS_DISPLAY 

   rprintp ("\nlwIP statistics:"); 

   stats_display (); 

#endif 

   soclose(client); 

   rprintp("\nTCP connection closed."); 

   

 } 

  

 soclose(server); 

 tmr_destroy (timer); 

 rprintp("\nTCP server is closing down."); 

  

  

} 
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44 

 

Bilaga 3 Uppgiftsfrågor 1.1 till 1.5 

  

Programmeringsuppgifter 
  
Instruktioner: 
Skriv ner svaren på ett separat papper. Det är okej att fråga om en uppgift är otydlig. 
När man har gjort klart en uppgift ska den lämnas in. När fem uppgifter är lösta 
kommer experimentet börja igen med andra uppgifter och Eclipse vyn kommer 
ändras. Efter dessa uppgifter utförs en intervju.  
  
Uppgifter: 
  
1.1 Förklara översiktligt programmets struktur. Det går bra att svara med en figur 
över systemet. 
  
1.2 När skickades sista meddelandet från klienten till servern?   
  
1.3 Vad innehöll meddelandet? 
  
1.4 Vilket värdet fick temperatur när klient kopplade bort sig? 
  
1.5 Hur många TCP_CLIENT_CONNECT inträffade under programmets exekvering? 
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Bilaga 4 Uppgiftsfrågor 2.1 till 2.5. 

  

  
Programmeringsuppgifter 
  
Instruktioner: 
Skriv ner svaren på ett separat papper. Det är okej att fråga om en uppgift är otydlig.  
När fem uppgifter är lösta kommer experimentet börja igen med andra uppgifter och 
Eclipse vyn kommer ändras. Efter dessa uppgifter utförs en intervju.  
  
Uppgifter: 
  
2.1 Förklara vad som händer på server sidan om meddelandet är “GET_TEMP”.  Det 
går bra att svara med en figur över systemet.  
  
2.2 Vilket meddelande ska man skicka från klienten för att få ut värdet på 
windspeed? 
  
2.3 Hur många TCP_CLIENT_LISTENING inträffade under programmets 
exekvering? 
  
2.4 Är det möjligt att klienten kan koppla upp sig igen mot servern, utan att servern 
måste startas om? 
  
2.5 Nämn alla i2c events som utfördes under programkörningen. 
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 Bilaga 5 Transkription av hela intervjun med alla deltagare. 

Deltagare Textmassa Textkodning Tema 

1  
J. Upplevde ni att verktygen 
hade mest positiv effekt på 
förståelse-processen vid 
enkel loggen eller vid 
multipla loggar? 
  
H. Mer info är alltid bättre. 
Det är alltid bra. Så det är 
mer värdefullt att ha två 
loggar 
  
J. Så du kände aldrig att det 
blev för mycket information 
på skärmen 
  
H. Nej, jag kan tänka mig 
att man kan göra det, om 
jag har aldrig sett loggarna 
innan. 
  
J Vilka uppgifter tyckte du 
att multipla loggar hjälpte 
till att förstå? 
  
H. En viss information stod i 
den andra loggen, till 
exempel vilket meddelande 
man skulle skicka för att få 
ut windspeed, men det 
skulle man annars hyfsat 
enkelt kunna få 
ut ur koden. 
  
J. Så ni tyckte att det hjälpte 
till helt enkelt. Att de gjorde 
processen enklare? 
  
H. Ja, det skulle jag säga. 
  
J. Vilka verktyg tyckte ni 
hade ingen effekt alls på 
förståelseprocessen? 
  
H. Alla I2C events, behövde 
inte man Wireshark loggen. 
En hel del uppgifter behövde 
man inte båda loggarna för. 
  
J. Vilka verktyg tyckte ni 
hade negativ effekt alls på 
förståelseprocessen? 

 
 
 
 
 
 
Mer info är alltid bättre. 
 
är mer värdefullt att ha 
två loggar 
 
 
 
kan tänka mig att man 
kan göra det, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hyfsat enkelt kunna få 
ut ur koden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppgifter behövde man 
inte båda loggarna för 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informationen inte är 
relevant 
 

 
 
 
 
 
 

Upplevelse av verktyg 
 Kan tänka sig att det kan 

bli kognitiv överbelastning 
 kanske inte är möjligt att 

ta in den informationen 
på en gång 

 att välja bort en del 
informationen tillfälligt 

 
 
 
 
 

Informationsrelevans 
 

 Mer info är alltid bättre 

 värdefullt att ha två 
loggar 

 ha tillgång till koden för 
att ens förstå loggen. 

 
 

 
 

Problemlösning 
 

 En hel del uppgifter 
behövde man inte båda 
loggarna för. 

 Om informationen inte är 
relevant 

 Multipla loggar känns 
bekväm 

 läsa koden och se vad 
som har loggats 

 en erfarenhets grej. 
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H. Ingen. 
  
J. Vilka situationer tror du 
multipla loggar är en 
nackdel att ha den? 
  
H. Om informationen inte är 
relevant. När man har ett 
problem vill man ha så 
mycket information som 
möjligt. Men det kanske inte 
är möjligt att ta in den 
informationen på en gång. 
Då är det bra att välja bort 
en del informationen 
tillfälligt. 
  
J. Fanns det några exempel 
där det blev icke relevant 
data? 
  
H. Vid vissa uppgifter 
behöver man inte båda 
loggarna som vid alla I2C 
events. 
  
J Vilka situationer tror du 
multipla loggar är en fördel 
att ha den? 
  
H. Nästan alltid om det finns 
mer att logga. 
  
J. Så det verkar att du vill ha 
en filtrerings mekanism? 
  
H. Ja, Jag vill inte behöva 
titta på Wireshark loggen. 
Men det är ganska lätt att 
ta bort den. 
  
J. Vilka av dessa verktyg 
känner du dig mest bekväm 
med? 
  
H. Multipla loggar. 
  
J. Kan ni förklara er process 
för att lösa uppgift 1.1 och 
2.1, Dessa uppgifter var mer 
inriktade på översiktlig 
förståelse. 
  
H. Jag vet inte riktig hur jag 
ska förklara det. 
  
J. Om vi tar det steg för 
steg? 
  
H. Jag börjar med att läsa 
koden och se vad som har 
loggats, Man måste ha 

så mycket information 
som möjligt 
 
kanske inte är möjligt att 
ta in den informationen på 
en gång 
 
att välja bort en del 
informationen tillfälligt. 
 
 
behöver man inte båda 
loggarna 
 
 
 
 
alltid om det finns mer att 
logga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multipla loggar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
läsa koden och se vad som 
har loggats, 
 
ha koden för att ens förstå 
loggen. 
 
 
 
läser rad för rad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så det är en erfarenhets 
grej. 
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koden för att ens förstå 
loggen. 
  
J. Hur läser du koden, läser 
du rad för rad eller från ett 
översiktligt perspektiv? 
  
H. Det blir mer att jag läser 
rad för rad. 
  
J. Eftersom denna kod är 
modifierad, verkar det som 
om du använder 
långtidsminnet? 
  
H. Sen är det ju att alla 
servrar som lyssnar på en 
socket och sedan att en 
klient kopplar upp sig, ser 
ungefär likadant ut. Så det 
är en erfarenhets grej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 F: Vilket verktyg föredrog du 
mest, multipla loggar eller 
enkel logg? 
 
S:Jag upplevde det som 
samma verktyg, men att, 
men med en till form av 
funktionalitet. Som verkar 
väldigt användbar, men som 
jag fick inte använda alls i 
den här uppgiften. 
 
F:Fanns det några uppgifter 
du kände att multipla loggar 
hade en negativ effekt? 
 

 
 
 
upplevde multipla loggar 
och enkellogg som samma 
verktyg, 
 
verkar väldigt användbar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Upplevelse av verktyg 
 
 

 upplevde multipla loggar 
och enkellogg som samma 
verktyg, 
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S;Jag tycker att det verkar 
att man inte behöver 
använda den 
funktionaliteten, om man 
inte känner att man har 
nytta över den. Då är den 
inte i vägen. 
 
F:Du tyckte inte att det var 
så stor skillnaden mellan 
dom två verktyg. Att du inte 
fick riktigt känna behov av 
verktygen. Skulle det inte 
vara en fördel att inte ha 
något av verktygen? För att 
det lägger mer på skärmen. 
 
S:Om man bara arbetar med 
uppgifter man inte har nytta 
över det är, så är det bra att 
ha så lite funktionalitet som 
möjligt. Men jag tror väldigt 
ofta att man har nytta med 
ett sånt verktyg som 
kopplar loggar. 
 
F:Kan du se att man 
använder multipla loggar 
som ett sätt att verifiera 
svar, istället för att generera 
svar? 
 
S:Jag tror det kan va nyttigt i 
båda fallen. 
 
F:Hur gick du tillväga för att 
lösa uppgiften 1.1 och 2.1? 
 
S: tittade igenom källkoden, 
översiktligt som jag kunde, 
då hittade jag huvudloopen 
där den tog emot 
meddelande, för den kunde 
jag ta reda på hur 
programmet funkade 
 
F:Du kände inte att du 
behövde något behov av 
verktyget i den uppgiften? 
 
S:Det var så mycket 
information i verktygen, så 
utan att ha nåt hum för 
programmet funkar så är 
det svårt att fatta något av 
information som fanns i 
loggarna 
 
F:Du tror att det skulle vara 
likadant med multipla 
loggar? 
 

man inte känner att man 
har nytta över den. 
 
 
 
 
inte fick riktigt känna 
behov av verktygen. 
 
 
 
 
 
 
så lite funktionalitet som 
möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tittade igenom källkoden, 
översiktligt som jag kunde 
 
 
 
 
 
 
 
så mycket information i 
verktygen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se koppling till 
systemhändelser. 
 
 
 
 
 
 
 

 verkar väldigt användbara 
men man känner inte att 
man har nytta av dem. 

 kände inte behov av 
verktygen.  

 så lite funktionalitet som 
möjligt. 

 mycket information i 
verktygen 

 enkelt att byta mellan 
källkoden och loggarna 

 
 
 
 

Informationsrelevans 
 

 tittade igenom källkoden, 
så översiktligt som jag 
kunde 

 se koppling till 
systemhändelser. 

 hur många gånger saker 
har hänt 

 man kan titta på loggen 
eller källkoden. Båda 
funkar. 

 
 

 
 

 
 
 

Problemlösning 
 

 se koppling till 
systemhändelser. 

 Då är det källkoden som 
jag kollar på. 

 lättare att lösa genom att 
titta i källkoden. 
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S:Det skulle vara intressant 
att se 
kommunikationsloggen från 
wireshark, vet inte om det 
skulle vara någon nytta till 
den här uppgiften. Jag tror 
att det skulle vara nytta till 
ett nytt system för att man 
kan se vilka meddelande 
skickar och sen på enkelt 
sätt och se koppling till 
systemhändelser. Och då se 
vad som har hänt eller 
vilken del av källkoden som 
har triggat de systemen 
 
F:Hur gick du tillväga att 
lösa 2.1? 
 
S:Använde samma metod 
som på 1.1, eftersom det 
handlar om vad som händer 
på servern. Då är det 
källkoden som jag kollar på. 
 
F:Du kände att inget var i 
vägen att byta mellan vyer? 
Att det var enkelt att byta 
mellan källkoden och 
loggarna? 
 
JS:a det var det. 
 

F:Vilken uppgift kände du 
till att loggar i allmänhet 
hjälpte till? 
 
S: Dom här hur många 
gånger saker har hänt, det 
är ju inget som finns i 
källkoden. Den 
informationen finns bara i 
loggarna. 
 
F:Var det någon uppgift du 
tyckte att loggar i allmänhet 
var neutral? 
 
S:2.2 där har man båda 
möjligheter, där man kan 
titta på loggen eller 
källkoden. Båda funkar. 
 
F: Vilken föredrar du? Titta i 
källkoden eller loggarna? 
 
S:Den var väl lättare att lösa 
genom att titta i källkoden. 
 
F: Var det någon som hade 
en negativ effekt? 
 

Då är det källkoden som 
jag kollar på. 
 
 
enkelt att byta mellan 
källkoden och loggarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hur många gånger saker 
har hänt 
 
 
 
 
 
 
man kan titta på loggen 
eller källkoden. Båda 
funkar. 
 
 
 
 
lättare att lösa genom att 
titta i källkoden. 
 



 

51 

S:Nej 
 
 
 

3 F: Upplevde du att fick 
någon fördel att använda 
loggar i allmänheten? 
 
S: Det var inte jättestor 
skillnad så. Jag märkte inte 
skillnaden så. Jag kollade 
mer i koden. 
 
F:Så tyckte att mycket av 
information kunde man få 
reda på genom att läsa 
källkoden? 
 
S: Ja, en del av sakerna är 
bara att läsa källkoden som 
att veta vad buffern ska 
innehålla. Jag förstår inte 
vad man ska hitta det i 
loggarna 
 
F: Kände du att multipla 
loggar hade någon positiv 
effekt på 
förståelseprocessen? 
S:Nej 
 
F:Du känner hellre ingen 
negativ effekt av verktyget? 
 
S:Nej 
 
F: Så antar att det är neutral 
då 
 
S: Ja 
 
F: Jag antar det är samma 
sak för enkla loggar? 
 
S: Jämfört att inte ha loggar 
alls, så är det bra att ha. Det 
är positivt. Mellan enkel och 
multipla loggar märkte jag 
någon skillnad.  
 
F: Hur tror du att man skulle 
kunna förbättra det?  
 
S: Jag tycker att det är en 
fördel nu att använda loggar 
nu.  
 
F: Hur det skulle finnas 
någon fördel att göra om 
verktyget för att uppmuntra 
utvecklare att använda 
verktyget mer? 
 

 
 
 
Loggar gör inte jättestor 
skillnad. Jag kollade mer i 
koden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag förstår inte vad man 
ska hitta det i loggarna 
 
multipla loggar hade inte 
någon positiv effekt på 
förståelseprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan enkel och multipla 
loggar märkte jag någon 
skillnad. 
 
 
 
 
 
Jag tycker att det är en 
fördel nu att använda 
loggar nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Upplevelse av verktyg 
 
 

 Loggar gör inte någon 
jättestor skillnad. Jag 
kollade mer i koden. 

 Jag förstår inte var man 
ska hitta det i loggarna 

 multipla loggar hade inte 
någon positiv effekt på 
förståelseprocessen 

 Neutral 

 Mellan enkel och multipla 
loggar märkte jag någon 
skillnad. 

 Nu tycker jag att det är en 
fördel nu att använda 
loggar.  

 för mycket information i 
början att ha loggen. 

 
 

 
 
 
 

Informationsrelevans 
 

 Jag kollade mer på koden. 

 
 

 
 

 
 
 

Problemlösning 
 

 Enkla loggar är det jag har 
använt mest. 

 där använde jag inte 
loggen alls för att förstå. 
Jag tittade bara på koden. 
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S: Jag vet inte. Om man kan 
få någon koppling mellan 
loggar och var i koden. Det 
låter rätt så svårt att 
genomföra.  
 
F: Använder du loggarna 
som ett sätt att verifiera din 
hypotes som du skapar från 
din kod? 
 
S: Ja, som hjälp 
 
F: Kände du någon att 
verktygen var i vägen? 
 
S:Nej 
 
F: Vilket av verktygen kände 
du mest bekväm med? 
 
S: Enkla loggar är det jag har 
använt mest. Men jag ser 
att multipla loggar kan 
också vara praktiska.   
 
F: Hur gick du tillväga för att 
lösa 1.1 och 2.1? 
 
S: Jag tittade i koden och 
såg att man skapade tre 
olika nätverks grejer och där 
använder jag inte loggen alls 
för att förstå det. Jag tittade 
bara på koden. Men det 
beror på hur översiktligt 
man ska förklara det. Om 
man ska ha en mer 
detaljerad förklaring skulle 
en logg hjälpt mer. 
 
F:Hur gick du tillväga för att 
lösa 2.1? 
 
S: Jag gick inte riktigt ihop 
när i den jämfört med 1.1 
och jag följde vad 
metoderna gick till. 
 

 F: Kände du att blev för 
mycket information i början 
att ha loggen? 
 
S: Ja det kan vara så, men 
eftersom jag tittade mer på 
källkoden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkla loggar är det jag har 
använt mest. 
 
 
 
 
 
 
 
där använder jag inte 
loggen alls för att förstå 
det. Jag tittade bara på 
koden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eftersom jag tittade mer 
på källkoden.  
 

4 F: Vilket verktyg föredrog du 
mest? 
 
S: Den första. 

Föredrog multipla loggar 
 
 
 

 
Upplevelse av verktyg 
 Föredrog multipla loggar. 
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F: Den med multipla loggar? 
Varför just den? 
 
S: Lättare att se 
 
F: Hur menar du med att 
lättare att se? Menar du 
information? 
 
S: Man kan se vad den gör, 
man kan se IP-adressen, var 
den skickas ifrån och vart 
den skickas till.   
 
F: Du kände inte man kunde 
få det med enkel loggen? 
 
S: Man kunde se 
händelserna, men inte 
kopplingarna i systemet. 
 
F: Vilken effekt hade 
verktygen på din 
förståelseprocess? 
 
S:Bara genom koden tror jag 
skulle inte fatta.  
 
F: Så du tycker att det var 
rätt så viktigt? 
 
S: Jag skulle förstå I2C-
grejen, men inte hela saken 
går ut på. Att det finns en 
server och en klient. 
 
F: Fanns det någon situation 
där multipla loggar blev en 
nackdel? 
 
S: Det är mycket saker på 
skärmen. Så man blir 
tvungen att söka på vissa 
händelser. 
 

F: Vilken uppgift tycker du 
att multipla loggar hade 
ingen effekt? 
 
S: 1.1 hade ingen effekt, 
men resten skulle hjälpte 
det till med loggarna. 
 
F:Tyckte du att multipla 
loggar hade någon negativ 
effekt på 
förståelseprocessen? 
 
S: Nej 
 

 
 
 
Lättare att se 
 
 
 
 
Man kan se vad den gör 
 
 
 
 
 
 
se händelserna, men inte 
kopplingarna i systemet 
med enkellogg 
 
 
 
 
 
Bara genom koden tror 
jag skulle inte fatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bara genom koden tror 
jag skulle inte fatta.  
 
Det är mycket saker på 
skärmen. 
 
 
 
 
 
hjälpte det till med 
loggarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bara genom koden tror 
jag inte att jag skulle 

fatta. 
 Förbättra uppdelning 

mellan de olika fönstren. 
Så att det blir lättare att 
söka.  

 Det är mycket saker på 
skärmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsrelevans 
 Lättare att se 

 Man kan se vad som 
händer. 

 Ser händelserna, men inte 
kopplingarna i systemet 
med enkellogg 

 
 

 
 
 

Problemlösning 
 

 Bara genom koden tror 
jag inte skulle fatta 
problemet. 

 hjälpte det till med 
loggarna 

 Jag kollade först koden, 
sedan kollade jag 
loggarna. 
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F: Så du tyckte att 1.2 1.3 
1.4 och 1.5 hjälpte till att nå 
målet? 
 
S: Precis 
 
Hur gick du tillväga för att 
lösa 1.1? 
 
Jag kollade först på koden, 
sedan kollade jag på 
loggarna. för att se vad det 
innehåller, 
 

Hur gick du tillväga för att 
lösa 2.1? 
 
Jag använde samma sätt 
och sen kollade jag 
serverloggen 
 
Hur du man skulle kunna 
förbättra multipla loggar? 
 
Förbättra uppdelning 
mellan de olika fönstren. Så 
att bli lättare att söka.  
 
 

Jag kollade först på koden, 
sedan kollade jag på 
loggarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förbättra uppdelning 
mellan de olika fönstren. 
Så att bli lättare att söka.  
 

5 F: Vilket verktyg föredrog du 
mest? 
 
S: Jag föredrar multipla 
loggar.  
 
F: Kände du nån gång att 
multipla loggar blev en 
nackdel? 
S: Nej, eftersom jag kunde 
söka, så det hjälpte till. 
 
F: Om du hade inte tillgång 
till verktyget, hur tror du 
det skulle påverka 
resultatet? 
 
S: Det skulle ta längre tid, 
för då skulle jag kolla event 
for event. 
 
F: Kände du någon gång att 
det blev för mycket på 
skärmen? 
 
S: Nej, 
 
F: Hur upplevde du att söka 
genom loggen? 
 
S: Det här hade kunnat 
göras på ett bättre sätt. Att 
payloaden av Wireshark-

 
 
Jag föredrar multipla 
loggar.  
 
 
 
Bra hjälpmedel 
 
 
 
 
 
 
Det skulle ta längre tid, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hade kunnat göras på ett 
bättre sätt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Upplevelse av verktyg 
 

 Föredrog multipla loggar. 

 Bra hjälpmedel 

 Hade kunnat göras på ett 
bättre sätt. 

 Det hade varit strul utan 
verktyget. 

 Relevant med multipla 
loggar. 

 Ibland för mycket på 
skärmen 

 Jag försökte att förstå 
koden med tidigare 
erfarenheter 

 Nätverksprogrammering 
verkar det vara bra att 
använda till. 
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loggen är framme direkt, 
utan att behöva klicka på 
content. Att man ser direkt 
vad som skickades direkt, 
utan att klicka på payload. 
 
F: Var det någon uppgift där 
multipla loggar hade ingen 
effekt på 
förståelseprocessen? 
 
S: Jag kände inte att det var 
något onödigt.  
 
F: Om du inte hade något 
verktyg alls? Tror du det 
skulle göra en stor skillnad? 
 
S: Det hade varit strul. Det 
hjälper att se tidsmässigt för 
att det blir enklare se hur 
systemet fungerar.  
 
F: Var det någon uppgift där 
multipla loggar hade en 
negativ effekt på 
förståelseprocessen? 
 
S: Nej 
 

F: Tycker du det var relevant 
för 1.1 till 1.5 med multipla 
loggar? 
 
S: Ja, för alla. 
 
F: Tror du att du skulle 
kunna lösa utan att ha 
tillgång till multipla loggar? 
Bara tillgång till enkel logg. 
 
S: Kanske, men det skulle ta 
längre tid. 
 
F: Kändes det att det blev 
för mycket data på 
skärmen? 
 
S: Ja, ibland känns det för 
mycket. 
 

F: Hur gick du tillväga för att 
lösa 1.1? 
 
S: Jag försökte att förstå 
koden med tidigare 
erfarenheter som socket 
och hur den skapas och 
sedan lyssnar på en 
uppkoppling.  

 
 
 
Jag kände inte att det var 
något onödigt. 
 
 
 
 
 
 
Det hade varit strul. 
 
Det hjälper att se 
tidsmässigt för att det blir 
enklare se hur systemet 
fungerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevant med multipla 
loggar. 
 
 
 
 
 
det skulle ta längre tid 
med enkellogg 
 
 
 
Ibland för mycket på 
skärmen 
 
 
 
 
försökte att förstå koden 
med tidigare erfarenheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsrelevans 
 Det hjälper att se 

tidsmässigt för att det blir 
enklare se hur systemet 
fungerar. 

 Man ser vad som händer 
och när det händer. 

 
 
 

 
 
 

Problemlösning 
 

 

 Det skulle ta längre tid 
utan multipla loggar 

 Jag kände inte att det var 
något onödigt.  

 det skulle ta längre tid 
med enkellogg 
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F: Så man kan säga att du 
skapar kategorier med 
kodraderna till en viss 
funktionalitet i 
programmet?  
 
S: Ja det kan man säga. 
 
F: Hur gick du tillväga för att 
lösa 2.1? 
 
S: Här var det bara att skriva 
get_temp och då såg jag vad 
den gör.  
 
F:Så där försöker du se vad 
anropen leder till? 
 
S: Ja, precis. 
 
F: Är det något du kan 
använda i framtiden?  
 
S: Ja för 
nätverksprogrammering, 
verkar det bra att ha. Man 
ser vad som händer och när 
det händer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
nätverksprogrammering, 
verkar det bra att ha. 
Man ser vad som händer 
och när det händer. 
 

6 F: Vilket verktyg föredrog du 
mest? 
 

S: Fattade inte skillnaden 
mellan de två. Förstår inte 
vad frågorna har med 
loggarna att göra. Multipla 
loggar är bra, med enkel 
logg skulle räcka.  
 
F: Vad menar du med att 
multipla loggar är bra? 
 
S: Vid samma tidpunkt se 
vad som händer, logiskt 
resonemang. 

 
 
 
 
Fattade inte skillnaden 
mellan de två verktygen. 
 
Multipla loggar är bra 
Enkellogg skulle räcka.  
 
 
 
 
Man ser vad som händer, 
logiskt resonemang. 
Fattades information, 
behov av bättre 
presentation av data. 
 
 

Upplevelse av verktyg 
 

 Fattade inte skillnaden 
mellan de två verktygen 

 Multipla loggar är bra 

 Enkellogg skulle räcka. 

 Man ser vad som händer, 
logiskt resonemang. 

 Fattades information, 
behov av bättre 
presentation av data. 

 För mycket information 
eller för lite information. 
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Fattades information, behov 
av bättre presentation av 
data. 
 
F: Dåligt med multipla 
loggar? 
 
S: För mycket information 
eller för lite information.  
 
F: Vad hjälpte multipla 
loggar med att förstå? 
 
S: Behövde kolla på koden 
 
F: Man använder multipla 
loggar eller enkel logg för 
att verifiera hypotes? 
 
S: Nej,  
 
F: Vilka situationer tror du 
multipla loggar är en fördel 
att ha den? 
 
S: Klient, server, och I2C 
enhet. Veta vad som händer 
på alla kopplade enheter 
 
F: Vilka situationer tror du 
multipla loggar är en 
nackdel att ha den? 
 
S: Användbar, för att lösa 
ett problem. ska vara rätt. 
Ska man lösa TCP problem 
ska man ha relativ 
information. Sökning med 
filtrering skulle vara bra. 
 
F: Vilka av dessa verktyg 
känner du dig mest bekväm 
med? 
 
S: Multipla loggar är 
bekvämare att använda för 
mer information, men inte 
att problemet löser sig 
snabbare 
 
F: Kan ni förklara er process 
för att lösa uppgift 1.1 och 
2.1, Dessa uppgifter var mer 
inriktade på översiktlig 
förståelse.  
 
S: 1.1 Hitta vad som är 
huvuduppgift, hitta 
kommando som liknar TCP 
server och styra I2C. Hög till 
låg 
2.1 Enklare att se på koden, 
för mjukvaran beskriver, 

För mycket information 
eller för lite information. 
 
 
 
 
Behövde kolla på koden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veta vad som händer på 
alla kopplade enheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning med filtrering 
skulle vara bra. 
 
 
 
Multipla loggar är 
bekvämare att använda 
för mer information, men 
inte att problemet löser 
sig snabbare 
 
 
 
 

 
 

 
 

Informationsrelevans 
 

 Behövde kolla på koden 
 

 
 
 
 
 

Problemlösning 
 

 Veta vad som händer på 
alla kopplade enheter 

 Sökning med filtrering 
skulle vara bra. 

 Multipla loggar är 
bekvämare att använda 
för mer information, men 
inte att problemet löser 
sig snabbare 
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exakt vad funktionen 
beskriver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


