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XRadar - agenda
Introduksjon til XRadar og XRadars rolle
Kort om XRadar-arkitekturen
XRadar i utviklingsfasen
XRadar som styringsverktøy
XRadar sett fra Objectnet
Fremtiden for XRadar

XRadar – kort fortalt
Rapport- og analyseverktøy for Javaløsninger
Styringsverktøy
Utviklere, arkitekter og IT-ledere
Målbildeoppnåelse og systemkvalitet

Detekterer automatisk problemområder og
trender i systemer
Stabil og produksjonsklar (har vært benyttet i
COS siden 2003
Internasjonal oppmerksomhet, open source
(på Sourceforge siden 2004) under BSDlisens
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Opprinnelig et beslutningsverktøy for Pareto-prosjektet
Strukturering av arkitekturen
Identifisere problematisk kode (80/20)
Kontrollere utvikling under og etter prosjektet
Validere suksess!
Etablere et skreddersydd perspektiv for viktige roller i systemets forvaltning

XRadars rolle
Monitor

Kommunikasjon
Daglig Standup
Ukentlig Scrum internt og eksternt

Prosess
Månedlig sprint
Burndown
Prioritering gjennom Product Backlog
Jevnlig evaluering

Utvikling
Testdrevet utvikling
Parprogrammering

Bruk av XRadar i COS nå
Gir utviklerne en standardisert QA på
den koden de implementerer
Oversikt over hele kodebasen fra
system via subsystem, pakke og
klassenivå og helt ned til
enkeltmetoder
Gir oss aktiv kontroll over det som
leveres inn i systemet
Leder oss til smarte strategiske
investeringer i systemet
Definerer systemets interne kvalitet
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Flere muligheter med XRadar
Hjelper en med å tenke gjennom strukur/arkitektur
Kan påvise områder med høyt potensiale for feil
Benchmarking
mot andre prosjekt
mellom subsystemer/moduler
mot seg selv – over tid

En rekke situasjoner
i egne prosjekter
i vurdering av open source
ved ”due dilligence”
når man overtar eller går inn i kode fra andre kilder

XRadar - agenda
Introduksjon til XRadar og XRadars rolle
Kort om XRadar-arkitekturen
XRadar i utviklingsfasen
XRadar som styringsverktøy
XRadar sett fra Objectnet
Fremtiden for XRadar

3

XRadar Architecture

Dagens datakilder
Koden (kilde og kompilert), via…
PMD
PMD-CPD
Checkstyle
JDepend
JavaNCSS
JUnit
JCoverage/Cobertura
…

Konfigurasjon
Subsystemdefinisjon
Releaser

Konfigurasjonsstyringsverktøy/versjonsstyringssystem
Aktivitet (feilretting)
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XRadar i utviklingsfasen
Motvirke "Architecture by implication”
Gjennom de regler som er definert i XRadar

Kontrollere utvikling
”Publisert” rapport + Egenkontroll

Uavhengig av den enkeltes…
disiplin (eller mangel på …)
verktøy/IDE-bruk

”EDC”-prosjektet
Leverer kode til COS
Prosjektet utvikler i en ”branch”
Ingen COS-arkitekter i teamet
En ressurs uten tidligere kjennskap til COS
Tre med erfaring fra COS
XRadar-avsjekk inngår i sjekklisten
Egen XRadar-rapportkjøring ble satt opp
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Konkret bruk
Kontroll av ulovlige avhengigheter
Spidergraf på pakke-nivå
"Svartelister”
Avvik fra kodestandard
Lokalisere kodeproblemer (anti-patterns)

Spaghetti-motvirkning – på subsystemnivå

Spidergraf på pakke-nivå

Tilgjengelig fra web og plug-in
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"Svartelister”

"Svartelister” II

Avvik fra kodestandard
Mangler og feil
Kilder: pmd, checkstyle, findbugs(?)
Enkelt med plug-in
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Lokalisere andre kodeproblemer
”Smells”/Anti-patterns
Duplisering (copy&paste)
Store klasser (blobs)
Spaghetti på klassenivå
Høy kompleksitet
Sykliske avhengigheter
etc

Redundant kode (”lava flow”)
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XRadar kan støtte beslutninger på ulike nivåer
IT ledere

Toppledere

Arkitekter

Utviklere
xRadar
Reports

Metrikkdata

XRadar som styringsverktøy
Overvåkingspanel-tankegangen
Selgere
Meglere
Prosess overvåkning
IT-drift

Ikke vanlig innen systemutvikling…
Hvorfor?

Verdien av målinger
"Anything you need to quantify can be measured in some
way that is superior to not measuring at all.” (Gilb)
De fleste organisasjoner har en strategi som er knyttet mot et sett av målinger
Vi mener at det er mulig å definere styringsmetrikker som viser om IT-systemene beveger i
henhold til strategien
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XRadar som styringsverktøy – f eks sourcing
Måltall defineres for en håndfull metrikker
Alle involverte parter får et overvåkningspanel som er tilpasset sin rolle i
prosessen
Avvik fra dette reguleres i kontrakten (SLA)

Resultat
Mindre risiko for alle parter, avvikende trender vil kunne bli detektert tidlig
Alle involverte ser sin rolle i prosessen
Alle parter får et aktivt forhold til koden og arkitekturens betydning for kundeleverandør forholdet.
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XRadar sett fra Objectnet
- Hvorfor skal et konsulentselskap involvere seg i
open source generelt og XRadar spesielt?

Kort om Objectnet
Konsulentorganisasjon med spisskompetanse på systemutvikling
60-70 konsulenter i konsernet
Dyp domenekompetanse på blant annet telekom og transport
Høyt fokus på kontinuerlig kunnskapsbygging og kvalitet i rekruttering
Kompetanseområder
Virksomhetskritiske løsninger
Avanserte mobile applikasjoner
Objektorientering
Smidige/evolusjonære metoder for prosjektgjennomføring
Java- og Microsoft-teknologi (i konsernet)
Open source-teknologi
Konsulenttjenester

Ikke et produktselskap...

XRadars styrker og utfordringer
Styrker
Ingen over/ingen ved siden
Dynamics
Open source - og basert på open source
Utvidbar
Bra struktur
Bra brukerdokumentasjon
Visuelt
XML-basert
Interesse fra forskning
Aktiv foregangsmann

Utfordringer
XML-basert
Få aktive utviklere
Oppnå ”kritisk masse”

Vår hypotese:
Her er det et potensiale…
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Vår motivasjon for å delta i XRadar-prosjektet
Konkret nytte i prosjektgjennomføring
Open source er en del av strategien vår, satsning på XRadar passer naturlig inn
Vi bygger kompetanse på deltakelse og ledelse av open source-initiativ
Internt viser vi at vi verdsetter innsats i open source-prosjekter
Målrettet bygging av relevante ferdigheter også utenfor prosjekt
Positivt i forhold til viktig kunde
Muligheter for nye tjenester
Mersalgs- og innsalgsmuligheter
Har konkrete case der vi ser muligheter
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Noen utfordringer?
Tilbakemeldingstid
Tar tid på store prosjekt som COS (1 time) (og minutter på små prosjekt)

”Information overflow”
Trenger mer skreddersydde ”views”

Effektiv presentasjon i plugins
Mye info – liten plass

Regime for innsjekket kode
Bør kjøres før innsjekking

Har mange ideer … men kunne gjerne hatt enda mer ressurser…
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XRadar Presentasjoner
XP2004
javaBin-møte (juni 2004)
For Simula og Norsk Regnesentral (2005)
En rekke konsulentselskap (2004,2005)
OOPSLA (2005)
JavaZone (2005)
Fag på IFI… (2005)
+++

Stor interesse
Topp 1 prosent av prosjektene på
Sourceforge
Flere forskningsprogram er relatert til
XRadar
Daglige nedlastninger

Spørsmål?
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Kristoffer Kvam (kristoffer.kvam@telenor.com)
Kjetil Jørgensen-Dahl (kjd@objectnet.no)

http://xradar.sourceforge.net/
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