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Abstract 

Abstract 
Through the entry of web 2.0 the technologies behind web development has 
changed dramatically. Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) is the umbrella 
term for different techniques that make it possible to build rich and interactive 
user interfaces in today’s web browsers. Service Oriented Architecture (SOA) 
describes how common services can be bundled and published so they can be 
consumed by different systems. 

The company SYSteam Evolution AB, which has requested this project, wanted a 
web application that shows a graphical activity chart in order to easier view 
ongoing projects. The goal for this project is to develop a demo platform that 
shows how AJAX and SOA can be used to create flexible and reusable 
applications. To reach the goals, many different frameworks and technologies need 
to cooperate and work together. 

This report will describe the different technologies that have been used and 
explain the different steps in the development job. 

The result of the work has lead to a demo platform that uses many different 
technologies to show a graphical activity chart. The job requestor and the author 
are very pleased with the result of the work. 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Genom intåget av web 2.0 har teknologierna bakom webbutveckling ändrats 
drastiskt. Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) är samlingsnamnet på ett 
antal tekniker som gör det möjligt att bygga rika och interaktiva applikationer i 
dagens webbläsare. Tjänsteorienterad arkitektur, ”Service Oriented Architecture” 
(SOA) talar om hur gemensamma tjänster paketeras och publiceras så att de kan 
konsumeras av olika system.  

Uppdragsgivaren till detta examensarbete är företaget SYSteam Evolution AB. 
Företaget vill ha en webbapplikation som visar en grafisk aktivitetskarta för att 
enklare kunna överblicka pågående projekt. Målet med arbetet är att ta fram en 
demoplattform som visar hur AJAX och SOA kan användas för att skapa flexibla 
och återanvändbara applikationer. För att lyckas med uppdraget måste olika 
ramverk och teknologier kombineras och fungera tillsammans.  

Denna rapport kommer att förklara de olika teknikerna som använts, samt även 
förklara de olika stegen i utvecklingsarbetet. 

Resultatet av arbetet har utfallit i en demoplattform som använder många olika 
teknologier för att visa grafisk aktivitetskarta. Uppdragsgivare och uppdragstagare 
är mycket nöjda med resultatet av arbetet.  
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Inledning 

1 Inledning 
Detta examensarbete är det slutliga arbete som utförs på det treåriga 
högskoleingenjörsprogrammet: Kommunikation och informationsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Under utbildningens gång har kurser i 
programmering, datakommunikation, system och webbutveckling lästs, vilket har 
underlättat detta arbete.  

Uppdragsgivare till detta arbete är företaget SYSteam Evolution AB.  

1.1 SYSteam AB 
SYSteam är ett IT-konsultbolag som startades år 1984. SYSteam är en 
helhetsleverantör av IT-tjänster och affärsidén är att "aktivt stödja kundernas 
affärsutveckling med effektiva informationssystem" [30]. SYSteam består av ca 50 
olika dotterbolag, finns på 50 orter runt om i norden och har drygt 1000 
medarbetare. Sedan år 2007 ägs SYSteam av norska Ergo Group [30]. 

1.1.1 SYSteam Evolution AB 

SYSteam Evolution AB är ett av dotterbolagen i SYSteamkoncernen. Företaget 
startades år 2007 och har i dagsläget elva medarbetare. 

Målet med SYSteam Evolutions verksamhet är att 
skräddarsy IT-lösningar åt sina kunder. Företaget ska 
kunna möta de snabba förändringar som finns på 
marknaden genom att dels erbjuda standardtjänster, 
men även kundunika hemsidor som portaler, e-
handelslösningar och avancerade 
integrationsplattformar. Verksamheten kan förklaras 
av Figur 1 där varje cirkel representerar en av 
företagets spetskompetenser. SYSteam Evolution 
arbetar med helhetslösningar och är med i alla 
utvecklingsstadier, från vision till framställning och 
utbildning av produkt [31]. 

Kundunik utveckling

  Standardportal Integration

Figur 1 - Kärnverksamheten hos 
SYSteam Evolution AB. 
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Inledning 

1.2 Problemformulering 
På SYSteam Evolution arbetar konsulter med många olika projekt. Aktuella 
projekt står uppskrivna på en whiteboardtavla (Figur 2).  

 

Figur 2 – Olika projekt på whiteboardtavla. 

Nackdelen med att ha informationen på en whiteboardtavla är att det inte går att 
se vem som arbetar med ett specifikt projekt. Det finns heller inte någon möjlighet 
att se om något projekt ska prioriteras framför något annat.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en webbapplikation som visar en grafisk 
aktivitetskarta. Genom användning av applikationen kommer de anställda på 
SYSteam Evolution få en bättre överblick över pågående projekt. Olika Web 
Services ska utvecklas för att förse webbapplikationen med information. De Web 
Services som ska utvecklas, ska utvecklas med tanke på tjänsteorienterad arkitektur 
(SOA). Målet med arbetet är att ta fram en demoplattform som visar hur AJAX 
och SOA kan användas för att skapa flexibla och återanvändbara applikationer. 

1.4 Metod 
För att lyckas med uppdraget kommer litteraturstudier bedrivas inom området 
webbprogrammering. Sökmotorer på Internet som t.ex. Google och MSDN 
kommer att användas för lösa specifika programmeringsproblem. Mycket tid 
kommer även spenderas ute på SYSteam Evolution i Huskvarna, där eventuella 
problem kan diskuteras med erfarna systemutvecklare. 

2 



Inledning 

3 

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete innefattar inte några jämförelser av olika utvecklingsmiljöer utan 
håller sig till Microsofts .NET-miljö. Olika systemutvecklingsmodeller kommer 
heller inte beskrivas då SYSteam Evolutions befintliga utvecklingsmodell kommer 
att användas. Trots att arbetet handlar om webbutveckling kommer inte 
webbdesign att tas upp i denna rapport. 

1.6 Disposition 
Denna rapport följer Tekniska Högskolans mall för examensarbete och är 
uppdelad nedanstående kapitel. 

Teoretisk Bakgrund 
I detta kapitel kommer tekniker som ligger till grund för arbetet att beskrivas så att 
läsaren vid kapitlen Genomförande och Resultat lättare ska förstå helheten.  
 
Genomförande 
Kapitlet beskriver, utifrån den teoretiska bakgrunden och kravspecifikationen, 
utvecklingen av demoplattformen. 
 
Resultat 
Detta kapitel redovisar resultatet av arbetet och nämner vissa problem och dess 
lösningar.  
 
Slutstats och diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetet utifrån resultatet. Kapitlet innehåller även 
författarens personliga reflektion över arbetet. Förslag till fortsatt arbete kommer 
också att tas upp i detta kapitel. 
 



Teoretisk bakgrund  

2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel får läsaren en inblick i de tekniker som ligger till grund för 
utvecklingsarbetet. Tekniker som kommer att behandlas i kapitlet är: 

• XML 

• JavaScript 

• AJAX 

• Objektorienterad programmering 

• .NET 

• SOA 

• Web Services  

• Windows SharePoint Services 3.0 
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Teoretisk bakgrund  

2.1 XML 
Extensible Markup Language (XML) är ett regelverk för att bygga märkspråk [4]. 
Den första versionen av XML släpptes år 1998 efter att World Wide Web 
Consortium (W3C) i mitten av 1990-talet påbörjat arbetet att ta fram ett nytt 
märkspråk som kombinerade enkelheten av HTML och effektiviteten av SGML 
[11, 4]. En av styrkorna med XML ligger i att det inte finns några fördefinierade 
taggar. XML fokuserar istället på informationen i dokumentet och utvecklaren kan 
använda egna taggar för att beskriva innehållet i ett dokument [9]. XML ska inte 
blandas ihop med HTML då XML är byggt för att transportera information och 
HTML är byggt för att visa information [11].  

<table> 
<tr><th colspan="2">Betyg ECDL</th></tr>
<tr><td>Kalle</td><td>5</td></tr> 
<tr><td>Olle</td><td>3</td></tr> 
</table> 

Figur 3 – Del av ett HTML-dokument. 

Om innehållet i ovanstående kodruta (Figur 3) renderas av en webbläsare, har 
troligen ingen människa problem att tolka att Kalle har fått betyget fem i kursen 
ECDL. För ett datorprogram kan det dock vara mycket svårare att tolka innehållet 
i HTML-dokumentet. Hur ska t.ex. innehållet mellan <td> elementen tolkas? 
Genom att lagra informationen i ett XML-dokument och namnge varje element, 
kan ett datorprogram söka igenom dokumentet och associera rätt information 
med rätt element [10].  

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tabell.xsl"?> 
<resultat kurs="ECDL"> 
  <betyg elev="Kalle">5</betyg> 
  <betyg elev="Olle">3</betyg> 
</resultat> 

Figur 4 - Ett litet men komplett XML-dokument. 

2.2 XSLT 
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) släpptes år 1999 som en 
rekommendation av W3C [18, 3]. XSLT används huvudsakligen för att 
konvertera XML till ett HTML-dokument, eller för att konvertera ett XML-
dokument till ett annat XML-dokument [9]. Genom att använda XSLT 
bestämmer man hur innehållet i ett XML-dokument ska presenteras och tolkas 
[20]. XML-dokumentet (Figur 4) kan transformeras från XML till HTML genom 
att använda XSLT-dokumentet i Bilaga 2.  
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2.3 JavaScript 
JavaScript är ett scriptspråk som används av större webbläsare som Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari och Opera. Språket är inte endast 
begränsat att köras i webbläsare, tillägg till applikationer och operativsystem kan 
också skrivas i JavaScript [2]. Till skillnad mot Java, C++ eller C# behöver inte 
JavaScript kompileras innan det exekveras. JavaScript kan skrivas rakt i ett 
HTML-dokument. En inbyggd tolk i webbläsaren sköter sedan kompilering och 
exekvering av JavaScriptet [2]. Nedanstående figur (Figur 5) visar ett ”Hello 
World”-meddelande i JavaScript. 

 

Exempel – ”Hello World” i JavaScript. 

 
<script type="text/javascript"> 
 var hello = "Hello World."; 
 alert(hello); 
</script>  

 

Figur 5 - Resultat av JavaScript. 

 

2.3.1 Historik 

JavaScript skapades av Netscape som ville ha ett scriptspråk som skulle fungera 
som en länk mellan klienten och servern [1]. En av tankarna med språket var att 
enkel validering av information skulle kunna göras på klientsidan innan den 
skickades till servern [3]. Netscape valde till en början att kalla scriptspråket för 
”LiveScript”. Namnet ändrades till JavaScript år 1996 när Netscape började arbeta 
med SUN. Strax efter att Netscape släppt JavaScript såg även Microsoft fördelarna 
med ett scriptspråk integrerat i webbläsaren. Detta ledde till att Microsoft 
utvecklade sin egen variant av JavaScript, nämligen JScript. Trots att JScript och 
JavaScript var relativt lika i syntax och utförande skiljde de sig i vissa delar. Tillslut 
standardiserades JavaScript av standardiseringsorganisationen European Computer 
Manufacturer’s Association (ECMA) [1]. Vilket ledde till att de år 1997 släppte 
specifikationen för ECMAscript, ECMA-262 [4]. Efter detta stödjer JavaScript 
och JScript minst standarden ECMA-262 [1]. Trots att ECMA-262 standarden 
följs av JavaScript och JScript skiljer sig dock språken åt på några punkter. Följden 
blir att språken tolkas lite olika beroende på vilken webbläsare som används. 

6 
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2.4 Document Object Model 
Document Object Model (DOM) är ett interface (gränssnitt) som möjliggör 
åtkomst av element i HTML och XML-dokument [7, 8]. Den första versionen av 
DOM kom år 1998 som en rekommendation från W3C. Version två kom år 
2000 och innehöll bland annat ökat stöd för Cascading Style Sheets (CSS) samt 
bättre stöd för åtkomst av element [1]. Den senaste versionen (version 3) kom år 
2004 [1]. 

 
Figur 6 - DOM struktur av www.jth.hj.se 

DOM strukturerar upp ett dokument i en trädstruktur med olika element (se 
Figur 6). Varje element har egenskaper och metoder som kan hämtas och anropas 
med t.ex. JavaScript [8]. I kodrutan (Figur 7) visas ett exempel på hur JavaScript 
använder DOM för att hämta egenskaperna i elementet med id bild. Genom att 
ändra egenskapen src byts aktuell bild till bilden nybild.jpg.  

 
function byt() { 
  var img = document.getElementById('bild'); 
  img.src = 'nybild.jpg';             
} 

Figur 7 – Byt bild på element med DOM och JavaScript. 

2.5 JavaScript-bibliotek 
För att underlätta och förenkla användningen av JavaScript har det på senare tid 
dykt upp många olika former av bibliotek och ramverk till JavaScript [1]. 
Utvecklingen av webbapplikationen i detta arbete bygger på Microsofts ASP.NET 
AJAX-bibliotek samt även på biblioteken MooTools och Sarissa. 
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MooTools 
MooTools står för ”My Object Oriented JavaScript” och är ett kompakt 
JavaScript-bibliotek som släpptes i Mars 2007 [25] . Tyngd har lagts på att få 
biblioteket effektivt, objektorienterat och kompatibelt med de ledande 
webbläsarna [12, 25]. MooTools erbjuder en mängd funktioner som förenklar 
utveckling av JavaScript. Nedan ges några exempel på funktioner i biblioteket.  
 

$("div"); Hämtar egenskaperna från elementet div.  

$$(".stil"); Returnerar en indexerad variabel med alla element som 
använder CSS-klassen stil 

$("div").setStyle("background","green"); Sätter grön bakgrundsfärg på elementet div  

$$('.stil').each(function(el){ 
  $(el).remove();  
}); 

Itererar genom alla element med CSS-klassen stil och 
plockar bort varje element. 

[3,4,5].remove(3); 
//Resultat: [4,5] 

Tar bort index med värde 3.  

["a","b","c"].each(function(varde,index){ 
//... 
}); 

Itererar genom alla element i den indexerade variabeln. 

"5".toInt(); Konverterar strängen ”5” till heltalet 5. 

$("div").makeDraggable(); Gör det möjligt att med muspekaren ”dra” i elementet 
div.  

$("div").addEvent("mouseover",function() { 
//... 
}); 

Händelse som körs när muspekare dras över elementet 
div. 

 
Sarissa 
De flesta webbläsare stödjer XML och XSLT-transformering genom DOM och 
JavaScript. Som tidigare nämnts finns det dock kompabilitetsproblem mellan olika 
webbläsare. Sarissa är ett JavaScript-bibliotek som erbjuder funktioner som är 
kompatibla med alla större webbläsare och kan t.ex. användas för att läsa in och 
transformera XML-filer med XSLT [26, 27].  
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2.6 JavaScript Object Notation   
JavaScript Object Notation (JSON) är enligt skaparen Douglas Crockford ett 
“lättviktigt datautväxlingsformat ” [19]. Istället för att t.ex. en Web Service ska 
skicka ett objekt i XML-format, kan objektet göras om till JSON innan det skickas 
iväg [1]. Fördelen med JSON är att ett mottaget objekt direkt kan översättas till 
JavaScript, genom eval metoden som finns i JavaScript.  

 

Exempel – eval metod i JavaScript. 

 
var datum = "alert('Dagens datum: ' +Date());"; 
eval(datum);  

 

                             

 

Datastrukturen av ett JSON-objekt kan se ut på två olika sätt [1, 19]: 

1. En samling namn som är associerade till värden. 

2. En lista/indexerad variabel som innehåller olika värden.  

JSON-objektet (Figur 8) innehåller samma information som XML-dokumentet i 
avsnitt 2.1 (Figur 4). 

{  
  "kurs": "ECDL",  
  "resultat": [  
   { 
      "betyg": "5",  
      "elev" : "Kalle" 
   },  
   { 
      "betyg": "3",  
      "elev" : "Olle" 
   }]  

}; 

Figur 8 – JSON objekt. 

Ett JSON objekt kan via JavaScript användas för direkt uppdatering av utseende 
och funktionalitet på en webbsida [18]. Microsoft använder (från och med 
ASP.NET 2.0) JSON som standard för transport av data till och från Web 
Services [5].  
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2.7 .NET framework 
 .NET (”dot net”) är ett ramverk skapat av Microsoft och släpptes i skarp version år 
2002 [17]. Ramverket erbjuder en objektorienterad programmeringsmiljö med en 
mängd återanvändbara klasser som stödjer utveckling av: Konsolprogram, grafiska 
fönsterprogram samt webbaserade applikationer [14]. Ramverket .NET består av 
två huvudkomponenter: Common Language Runtime (CLR) och Framework 
Class Library [13, 16]. Senaste versionen av .NET är version 3.5 som släpptes i 
slutet av november år 2007.  

2.7.1 CLR 

CLR är kärnan i .NET-ramverket och sköter både exekvering, trådhantering, 
säkerhet och minneshantering [14]. När ett .NET program kompileras, översätts 
den ursprungliga programkoden (t.ex C#) till Microsoft Intermediate Language 
(MSIL) som är en form CPU-oberoende programinstruktioner [17]. 
Nedanstående bild (Figur 9) visar i stora drag ett kompileringsförlopp i .NET.  

 

Figur 9 - Exekveringsförlopp av ett .NET program. 

När en .NET applikation startas måste MSIL-koden kompileras till CPU-specifik 
kod. Detta sköts av en ”Just in Time” (JIT) kompilator [14]. 

En fördel med .NET är att programmeraren inte behöver sköta 
minneshanteringen manuellt. När ett .NET program exekveras körs en 
skräpinsamlare (Garbage Collector) i CLR. Skräpinsamlaren ser till att allokerat 
minne för objekt som inte längre används lämnas tillbaka automatiskt [14]. 

2.7.2 Framework Class library 

Klassbiblioteket i .NET är objektorienterat och består av många olika klasser. På 
grund av omfattningen är biblioteket indelat i olika namnrymder (namespaces) 
som kan importeras vid behov. Namnrymderna är uppbyggda i hierarkier där 
System är överst [17]. 
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2.7.3 C# 

C# (”C-sharp”) är ett objektorienterat programmeringsspråk som släpptes av 
Microsoft samtidigt som .NET. Syntaxen i C# härstammar från språken C, C++ 
och Java [14]. Alla objekt och datatyper i C# ärver metoder och egenskaper från 
basklassen System.Object [13].  

 
using System; 
class Hello { 
  public static void Main() {  
    Console.WriteLine("Hello World!"); 
  } 
} 

Figur 10 - “Hello World” i C#. 

2.8 Objektorientering 
Objektorientering (OO) har blivit allt viktigare i dagens programutveckling. Innan 
objektorienterad programmering (OOP) fanns skrevs programmen med olika 
funktioner och procedurer (procedurprogram). När procedurprogram växte i 
storlek blev de oftast svårhanterliga [13]. Detta ledde till att programmeringsspråk 
som bättre kunde hantera komplexitet efterfrågades [13]. Genom att införa OO-
modellen i språken kunde programmen organiseras och kod kunde återanvändas 
[13]. För att ett programmeringsspråk ska få kalla sig objektorienterat ska det klara 
följande tre grundkrav: inkapsling, arv och polymorfism [13, 15]. Nedan ges var 
och ett av begreppen en kortare förklaring. 

 
public class Fordon { 
  public string fordonsTyp() { 
    return "Jag är ett fordon!"; 
  } 
} 

Figur 11 - Enkel klass i C#. 

2.8.1 Inkapsling 

Ett objekt (en klass) och dess egenskaper ska kunna kapslas in och anropas från 
andra delar av programmet [13, 15]. Egenskaperna i objektet ska även kunna 
döljas så att de inte kan kommas åt av andra objekt som inte behöver ha tillgång 
till funktionaliteten [15]. Genom att skapa en instans av klassen Fordon (Figur 
11) får ett program tillgång till de metoder som finns i klassen. 

 
Fordon fordon = new Fordon(); 
Console.WriteLine(fordon.fordonsTyp()); 
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2.8.2 Arv 

Egenskaper från en klass kan ärvas av en annan klass. Egenskaperna ska även 
kunna byggas ut och ändras [15]. Eftersom en Bil är en fordonstyp skulle denna 
klass kunna ärva metoder från klassen Fordon.   

 
public class Bil : Fordon { 

Figur 12 – Arv i C#. 

Genom att göra deklarationen ovan (Figur 12) kan de publika egenskaperna från 
klassen Fordon användas av klassen Bil. Om en instans av Bil deklareras har 
denna instans tillgång till basklassens metod fordonsTyp. 

2.8.3 Polymorfism 

Polymorfism (mångformighet) betyder att en metod har förmågan att uppträda i 
olika former [21]. Följden av detta är att metoder kan utföra olika saker beroende 
på hur de anropas [15].  Nedan (Figur 13) visas klasserna Fordon, Bil och 
Cykel.  

 
public class Fordon { 
  public virtual string fordonsTyp() { 
    return "Jag är ett fordon!"; 
  } 
} 
public class Bil : Fordon { 
  public override string fordonsTyp() { 
    return "Jag är en bil!"; 
  } 
} 
public class Cykel : Fordon { 
} 

Figur 13 – Exempel på polymorfism. 

Metoden fordonsTyp som finns i klassen Fordon är en virtuell metod vilket 
medför att klasser som ärver från Fordon kan implementera sin egen variant av 
metoden. Detta görs genom att ange override framför samma metoddefinition. 
I föregående exempel (Figur 13) har en variant på fordonsTyp implementerats i 
klassen Bil. Nedan vissas ett program som använder klasserna:  
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public class Program { 
  static void Main(string[] args) { 
    List<Fordon> list = new List<Fordon>(); 
    list.Add(new Fordon()); 
    list.Add(new Bil()); 
    list.Add(new Cykel()); 
    foreach (Fordon fordon in list) { 
      Console.WriteLine(fordon.fordonsTyp()); 

    } 
  } 
} 

Programmet ovan skapar en lista bestående av objekt från basklassen Fordon. 
Eftersom klasserna Bil och Cykel ärver från basklassen Fordon, är dessa av typen 
Fordon. Klassen Bil har en egen variant av metoden fordonsTyp vilket medför 
att denna exekveras vid körning, medan fordonsTyp för klassen Cykel som inte 
har någon egen variant av metoden istället kommer att använda basklassens 
metod. Resultat från körning av programmet visas nedan (Figur 14).  

 

Figur 14 – Resultat från körning av program. 

2.8.4 Interface 

Ett interface innehåller inte någon programkod, utan definierar endast de metoder 
som en klass ska utföra [13].  

public interface IFordon { 
    string fordonsTyp(); 
    void gasa(); 
    void bromsa(); 
    void vaxla(int vaxel); 
} 

Ett interface kan implementeras av en klass genom att skapa samma metoder och 
returtyper som interfacet innehåller. Klassen som implementerar interfacet får själv 
bestämma hur metoderna ska implementeras [13]. Om ett en klass ska 
implementera ett interface måste samtliga metoder i interfacet användas [13].  
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2.8.5 JavaScript och objektorientering 

JavaScript är inte objektorienterat, utan objektbaserat [1, 3]. Objekt i JavaScript 
fungerar som associativa arrayer eller ordböcker (dictionaries). För att komma åt 
variabler i JavaScript-objekt används punkter ”.” eller hakparenteser ”[]”.  Nedan 
(Figur 15) visas exempel på hur JavaScript-objekt kan manipuleras och tilldelas. 

 
var o = new Object();    
o.datum = new Date(); 
alert(o.datum);         //Wed Mar 5 14:00:00 UTC+0100 2008 
alert(o["datum"]);      //Wed Mar 5 14:00:00 UTC+0100 2008   
o = { "datum" : "dagens datum" }; 
alert(o.datum);         //dagens datum 

Figur 15 - Manipulering av objekt i JavaScript. 

Som ovanstående kodfält (Figur 15) visar kan objekt i JavaScript tilldelas med ”=” 
operatorn eller med ”:” operatorn. 

JavaScript är ett ”otypat” språk, vilket betyder att variabler inte behöver deklareras 
med en datatyp. Det enda som går att bestämma i JavaScript är om variablerna ska 
vara publika eller privata. Om nedanstående funktion (Figur 16) anropas kommer 
variabeln resultat bli global och tillgänglig från samtliga JavaScript-funktioner. 
Genom att skriva var framför en variabel medför att variabeln endast är åtkomlig 
från den egna funktionen. 

function halva(tal) {  
  resultat = tal/2; 
  return resultat; 
} 

Figur 16 - Global variabel i JavaScript. 

I JavaScript kan funktioner byggas ut med medlemsfunktioner som både är privata 
och publika [2]. I nedanstående exempel (Figur 17) är endast funktionen 
diagonal publikt åtkomlig, medan funktionen sqrt är åtkomlig av funktioner 
och variabler som finns i funktionen Rektangel. 

function Rektangel(a,b) { 
  //privat metod. 
  var sqrt = function(x) { return Math.sqrt(x); }             
  //publik metod.  
  this.diagonal = function() { return sqrt((a*a) + (b*b)); } 
} 
var r = new Rektangel(2,3); 
alert(r.diagonal()); 

Figur 17 - Privata och publika medlemmar i en JavaScript funktion. 
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2.9 AJAX 
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) är ett samlingsnamn på tekniker som 
bygger på att information ska kunna skickas asynkront mellan webbläsare och 
webbserver. Namnet AJAX är relativt nytt, dock är teknikerna som AJAX bygger 
på kända sedan ett längre tag tillbaka [22]. Ur nätverkssynpunkt är applikationer 
som använder AJAX mer effektiva då det räcker med att endast skicka nödvändig 
data mellan klient och server [5]. Då AJAX kan skicka information till servern i 
bakgrunden, slipper användaren vänta på att webbsidan ska laddas om och för en 
tid bli obrukbar [5]. Eftersom användaren slipper vänta på att webbsidan laddas 
om, störs inte användarens interaktion med gränssnittet, och webbsidan upplevs 
som mer interaktiv.  

2.9.1 Teknikerna bakom AJAX 

Nedan ges en kort förklaring av de tekniker som möjliggör AJAX. 

XMLHttpRequest 
XMLHttpRequest objektet är ett W3C-standardobjekt som gör det möjligt att via 
HTTP skicka och ta emot data från webbservern [5, 6]. Trots att objektet heter 
XMLHttpRequest betyder inte detta att objektet endast kan hantera XML. 
Objektet stödjer även format som t.ex. HTML, JSON och vanlig text [6].  

JavaScript 
JavaScript v.1.5 (ECMAscript v.3) och uppåt kan använda XMLHttpRequest 
objektet för kommunikation mellan klient och server. Att just JavaScript används 
som scriptspråk beror på att det sedan tidigare har förekommit i 
webbapplikationer och stöds av de flesta större webbläsare [5]. 

Stöd för DOM  
Webbläsarna måste dynamisk kunna uppdatera element på webbsidan så att 
resultat kan visas för användaren [5]. För att element ska kunna uppdateras 
dynamiskt med hjälp av JavaScript och CSS krävs stöd för DOM. 

Transportera information 
Information mellan klient och server måste kunna utväxlas med XML eller JSON 
[5].  
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2.9.2 Hur AJAX fungerar 

Nedan förklaras översiktligt hur AJAX-teknik kan användas för att hämta 
information från en fil, utan att webbläsaren behöver laddas om. För ett komplett 
exempel, se Bilaga 3. 

Det första som behöver skapas är instans av XMLHttpRequest objektet.  

var httpReq = new XMLHttpRequest(); 

Microsoft var först med att implementera objektet XMLHttpRequest genom att 
skapa detta som ett ActiveX objekt [1]. Eftersom många webbläsare inte stödjer 
ActiveX valde Mozilla istället att skapa en direkt implementation av objektet i sin 
webbläsare [1]. Microsoft har sedan version sju av Internet Explorer också börjat 
stödja XMLHttpRequest [1]. Eftersom hänsyn bör tas till användare som kör 
Microsofts äldre versioner av Internet Explorer görs oftast ett urval (se Bilaga 3) 
beroende på vilken webbläsare som används.  

När XMLHttpRequest objektet är skapat kan en funktion för händelsehantering 
implementeras.  

httpReq.onreadystatechange = function() { 
  //Har hela svaret tagits emot? 
  if (httpReq.readyState == 4) { 
    //Ja. Är svarskoden 200 (OK)?  
    if (httpReq.status == 200) {  
      //Ja. Visa resultat.   
      alert(httpReq.responseText);  
    } else {  
        alert('Problem med begäran: ' + httpReq.status); 
    } 
  } 
}; 

Figur 18 - onreadystatechange händelse. 

I ovanstående kodfält (Figur 18) kopplas en funktion till egenskapen 
onreadystatechange. Funktionen som är kopplad till onreadystatechange 
körs varje gång egenskapen readyState ändras [1]. Genom att läsa värdet av 
readyState går det att avgöra när ett anrop är klart. Egenskapen readyState 
kan innehålla fem olika stadier (Figur 19) [1].  
 

Stadie Beskrivning 

0 Begäran är inte initialiserad. 
1 Begäran har öppnats. 
2 Begäran har skickats. 
3 Svar tas emot från servern. 
4 Hela svaret har tagits emot. 

Figur 19 – Olika stadier för egenskapen readystate. 
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Funktionen kopplad till händelsen onreadystatechange (Figur 18) kommer att 
anropas när en begäran har öppnats och sänts till servern. För att skicka själva 
begäran används metoden open som talar om hur och vad som ska hämtas, samt 
metoden send, som skickar själva begäran till servern.  
 

httpReq.open('GET','tid.aspx');
httpReq.send(''); 

2.9.3  Nackdelar med AJAX 

Trots att AJAX skapar snabba interaktiva applikationer finns även en del nackdelar 
[5]. 

Bakåt knapp 
Om en användare trycker på ”bakåt-knappen” i webbläsaren finns ingen historik 
att återvända till. Användaren kan istället hamna utanför webbsidan [1]. 
 
JavaScript stöd 
Eftersom AJAX bygger på JavaScript krävs givetvis en webbläsare som klarar av att 
köra JavaScript. I dagens moderna webbläsare är inte detta något problem. Dock 
kan JavaScript stängas av, vilket medför att AJAX-applikationer inte kan köras.  
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2.10 Tjänsteorienterad arkitektur 
Tjänsteorienterad arkitektur, ”Service Oriented Architecture” (SOA) talar om hur 
gemensamma tjänster paketeras och publiceras så att de kan konsumeras av olika 
system. Enligt [22] definieras SOA som: ”En löst sammankopplad arkitektur 
designad för att möta verksamhetens behov i organisationen” [22, s.9]. SOA är ingen 
teknik, utan en konstruktionsfilosofi för att organisera tjänster i ett IT-system 
[22]. Idéerna bakom SOA är ingenting nytt, utan någonting som har funnits 
sedan flera år tillbaka [21]. SOA förknippas ofta med Web Services, dock är det 
inget krav att just Web Services ska användas i SOA-lösningar. Men det är på 
grund av Web Services som SOA på senare tid blivit intressant [21]. 

2.11 Web Service 
En Web Service (kallas härefter service) är en applikation som ligger på en server 
och som via XML och SOAP1 kan leverera information till en konsument. Då en 
service kommunicerar via standardiserade protokoll som XML och SOAP spelar 
internt programmeringsspråk ingen roll. Och då kommunikation sker över 
Internet spelar heller inte applikationernas fysiska avstånd någon roll. 

Enligt [23] ställs två grundläggande krav på en service: 

1. Kommunikation via Internetprotokoll (vanligen HTTP). 

2. Skicka och tar emot data formaterad som XML. 

En service fungerar inte som en server i en klient/servermodell, då den både kan 
vara en leverantör som förmedlar sina tjänster samt en konsument och anropa andra 
services [23].  En service ska vara autonom (självständig) och kunna 
vidareutvecklas, installeras och underhållas oberoende av sina konsumenter. En 
service ska också vara misstänksam mot omvärlden och skydda sig mot obehörig 
påverkan utifrån [21].  

 

                                                 
1 Beskrivs i avsnitt 2.13 
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Figur 20 - Enkel modell över en service och dess innehåll [24]. 

 

En service består av ett interface, servicekontrakt och en implementation (Figur 
20): 

Interface  
Interface är det gränssnitt där servicens metoder finns tillgängliga [24]. När ett 
interface väl är publicerat, är det viktigt att för all framtid stödja tjänsterna som 
erbjuds [21]. 

Servicekontrakt  
Servicekontraktet ger information över syftet, användandet och funktionaliteten 
hos servicen. Via servicekontraktet kan en konsument få tillgång till servicens 
interface som innehåller servicens metoder [24]. 

Implementation 
Del av servicen som innehåller data och logik [24].  
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2.12 WSDL 
Web Services Description Language (WSDL) är ett XML-format som togs fram av 
W3C för att beskriva de tjänster som en Web Service erbjuder [23]. Högst i 
hierarkin i ett WSDL-dokument är elementet definitions. Detta element kan ha 
följande underelement: interface, message, service och binding. Elementet interface 
beskriver vilka metoder som finns i Web Serviceinterfacet [23]. Ett message 
element talar om vilken parameter som ska skickas med till en metod, samt vilket 
returtyp som kommer att skickas tillbaka [23]. Ett service element representerar en 
eller flera endpoints ifrån vilka Web Servicen kan kommas åt. I endpoint elementen 
finns information som talar om vilken adress och vilket protokoll som ska 
användas för kommunikation med Web Servicen [23]. Ett binding element talar 
om vilket specifikt protokoll (t.ex SOAP) och vilket dataformat som en endpoint 
använder [14]. 

2.13 SOAP 
Simple Object Access Protocol (SOAP) är ett kommunikationsprotokoll som 
använts av distribuerade system för att utväxla information [14]. Ett SOAP-
meddelande är ett XML-dokument som skickas över HTTP [14]. Som tidigare 
nämnts används WSDL för att beskriva funktionalitet som finns hos en service. 
Om en konsument vill hämta information från en service kan ett SOAP-
meddelande skickas till servicen. Ett SOAP-meddelande kan liknas ett anrop till 
ett objekt eller en metod i ett programmeringsspråk. Fördelen med SOAP är att 
det är plattformsoberoende, vilket gör att olikartade system kan kommunicera 
med varandra.  

2.14 ASP.NET Web Services 
Web Services i ASP.NET kan enkelt skapas genom Visual Studio [14]. För att 
skapa en Web Service läggs ett Windows Communication Foundation (WCF) 
interface till i ett Web Serviceprojekt. De metoder som servicen ska erbjuda läggs 
in i en interfaceklass, som sedan implementeras i Web Serviceklassen. WSDL-
protokollet som används för att beskriva servicens tjänster, genereras automatiskt 
av Visual Studio. 
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Figur 21 - Web Service som är skapad via Visual Studio. 

Kommunikation mellan Web Service och konsument sker med protokollet SOAP. 
Programmet svcutil kan användas för att automatiskt generera en ”proxyklass” 
som kan skicka och ta emot SOAP-meddelanden. Genom att köra programmet 
svcutil (Figur 22) mot servicens WSDL-fil genereras två filer, en proxyklass 
samt en konfigurationsfil.  

 

Figur 22 - Generering av proxyklass och konfigurationsfil. 

För att använda Web Servicen läggs proxyklassen samt innehållet i 
konfigurationsfilen till i det .NET-projekt som ska använda servicens tjänster. 

2.14.1 Anropa ASP.NET Web Services med AJAX 

En Web Service kan anpassas så att den kan kommunicera med en lokal 
webbapplikation t.ex. via anrop från ett JavaScript. Om ett anrop till en ASP.NET 
Web Service görs via JavaScript måste webbsidan som utför anropet innehålla 
kontrollobjektet ScriptManger (Figur 23) vilken i sin tur måste ligga i ett 
formulär [5]. 
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<form id="Form1" runat="server">  
   <asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManager"> 
      <Services> 
        <asp:ServiceReference Path="~/CalcService.asmx"/> 
      </Services> 
   </asp:ScriptManager> 
 </form> 

Figur 23 - Kontrollobjektet ScriptManager. 

 
 vara åtkomlig 

sar en Web Serviceklass med 
attribute e]och [WebMethod]. 

Vid kompilering översätts kontrollobjektet ScriptManger till JavaScript som 
används vid kommunikation med Web Servicen [5]. För att Web Servicen ska 
kunna anropas från ett JavaScript krävs att attributet [ScriptService] läggs till
ovanför klassdeklarationen. För att en metod i en Web Service ska
från JavaScript måste attributet [WebMethod] läggas till ovanför 
metoddeklarationen. Kodrutan (Figur 24) nedan vi

n [ScriptServic
[ScriptService] 
public class CalcService : System.Web.Services.WebService { 
   [WebMethod] 
   public Decimal add(Decimal a, Decimal b){ 
     return a + b; 
  } 
} 

Figur 24 – Web Serviceklass med attributen [ScriptService] och [WebMethod]. 

 kan metoden add (Figur 24) anropas asynkront med nedanstående 
avaScript: 

 

I ASP.NET
J

//Gör anrop till Web Service 
CalcService.CalcService.add(50,50,CallBack);
//Ta hand om resultat från Web Service 
function CallBack(wsResult) { 
  alert("Resultatet blev: "+ wsResult); 
} 



Teoretisk bakgrund  

23 

2.15 Windows SharePoint Services 3.0 
Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) är en plattform gjord av Microsoft för att 
skapa återanvändbara och modulbaserade webbsidor för användning på intranät 
eller Internet [28]. WSS är en väsentlig del av operativsystemet Windows Server 
2003 R2 och är beroende av Internet Information Services 2 (IIS), SQL Server 
2000/2005 samt version 3.0 av .NET-ramverket [28]. WSS är byggt på ASP.NET 
2.0 och innehåller en mängd funktionalitet som är fullt anpassningsbar [28]. WSS 
kan ses som en ”samarbetsapplikation” då tankarna är att den ska kunna användas 
för kommunikation, ärendehantering och informationsdelning [29].  

 

Figur 25 – En Site i WSS. 

I WSS kan administratören ändra utseendet med hjälp av olika mallar, ändra 
säkerhetsinställningarna per användare eller grupp samt även installera anpassade 
Web Parts och Web Services [28].  

 

 

 

 

                                                 
2 Version 6.0 eller högre. 
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2.15.1 Struktur i WSS 

WSS består i grund och botten av en Site Collection. En Site Collection består av 
olika Sites. Olika användare kan tillhöra olika Sites och ha olika behörigheter för 
att uppdatera, tabort och ändra innehåll. Bilden nedan (Figur 26) visar en bild 
över hierarkin i WSS. 

Site Collections 
En Site Collection består av olika Sites 
(webbsidor). De Sites som hör till en 
Site Collection kan dela mallar, 
kolumner och innehåll [28].  

Site 
En Site är en webbsida som består av 
en eller flera listor och 
dokumentbibliotek. 

Document Library 
I ett Document Library (dokument 
bibliotek) kan användare ladda upp 
och dela olika dokument och filer.  

List 
En lista används för att lagra och 
hålla reda på data [28]. Listor kan 
vara allting från enkla ”att göra listor” 
till mer komplexa processlistor [28]. 
En rad i en lista representeras som en 
ListItem. I en lista kan olika 
kolumner läggas till och associeras 
med olika datatyper.  

 

 

Figur 26 – Hierarkier i WSS [28].

2.15.2 Programmera mot WSS 

För att programmera mot WSS har Microsoft skapat ett bibliotek bestående av ett 
antal DLL-filer som går att importera till ett .NET-projekt. Ovanstående bild 
(Figur 26) visar även namnen (SPSite, SPWeb etc.) och relationerna mellan de 
vanligaste klasserna som finns tillgängliga i biblioteket [28].  
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3 Genomförande 
Utveckling av applikationen har mestadels gjorts hos uppdragsgivaren, SYSteam 
Evolution AB i Huskvarna. Utvecklingen har delats in i tre mindre 
utvecklingsiterationer. För varje iteration har uppdragsgivaren utfärdat en 
kravspecifikation med krav på leverans vid ett utsatt datum. En 
utvecklingsiteration kan förklaras med nedanstående figur: 

 

Figur 27 – Modell över utvecklingsiteration. 

Modellen (Figur 27) fungerar enligt följande:  

Utgå från kravspecifikation 
Genom att utgå från kravspecifikationen framgår vilka problem som ska lösas samt 
de krav som ställs på prototypen. Då vissa tekniker varit nya, har litteraturstudier 
varit nödvändiga innan utveckling kunnat påbörjas. 

(Om)Design  
I detta steg definieras de klasser och metoder som ska användas, samt hur de ska 
fungera. 

Bygg prototyp 
I detta steg implementeras logiken för de klasser och metoder som ska användas 
för att få prototypen att fungera enligt kravspecifikationen. 

Utvärdera prototyp 
Klarar prototypen de enligt kravspecifikationen uppsatta målen? Om inte, återgå 
till tidigare stadie för att se hur problemet ska lösas.  

3.1 Verktyg 
Prototypapplikationen har utvecklats på en dator med operativsystemet Windows 
XP SP2. Utvecklingsmiljön som använts har varit Microsoft Visual Studio 2008 
Professional. För versionshantering har subversionklienten TortoiseSVN använts. 
Webbapplikationen har under arbetets gång testats i webbläsarna Internet 
Explorer 7, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.2 och Safari 3.1. 
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3.2 Systemutvecklingsmodell 
Prototyputvecklingen har skett genom användandet av SYSteam Evolutions 
befintliga systemutvecklingsmodell som är en iterativ och lättrörlig 
utvecklingsmodell. Att modellen är lättrörlig betyder att de ursprungliga kraven 
kan komma att ändras efterhand som utveckling pågår. Både uppdragsgivare och 
uppdragstagare har rätt att ifrågasätta och föreslå ändringar av kraven under 
utvecklingsstadiet.  

3.3 Flerskiktsarkitektur  
Prototypapplikationen består av tre lager: Data, Logik och Presentationslager. 

Datalager 
Det är datalagrets uppgift att sköta kommunikationen med applikationen som 
lagrar data. En applikation som lagrar data kan t.ex. vara en databas eller en fil i ett 
filsystem. 

Logiklager 
Logiklagret fungerar som en tolk mellan presentationslagret och datalagret. När 
information skickas från datalagret till presentationslagret konverteras den till 
aktiviteter innan det skickas vidare. Precis samma sak görs om information skickas 
från presentationslagret till datalagret. 

Presentationslager 
Detta lager består av en webbapplikation som presenterar informationen för 
användaren. Lagret sköts av ett JavaScript som anropar och tar emot aktiviteter 
från logiklagret samt ritar ut dessa i webbläsaren. All interaktion med användaren 
sköts ifrån detta lager. 

3.4 Första iterationen 
Några av de viktigaste punkterna som ställdes på prototypen var att det skulle vara 
möjligt att: 

• Visa en aktivitetskarta som består av olika aktiviteter. 

• Användaren ska kunna dubbelklicka på en aktivitet och få upp mer 
information om aktiviteten.  

• Aktiviteterna hämtas och sparas till en Web Service med hjälp av AJAX. 
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3.4.1 Datalager 

I denna iteration framgick inte hur datalagret skulle se ut, vilket ledde till att ett 
simulerat datalager skapades. Datalagret gjordes till en Web Service med metoder 
för att spara, radera, lägga till och uppdatera en aktivitet. Logiklagret gjordes också 
som en Web Service vars funktion var att sköta kommunikation mellan data och 
presentationslagret. Av kravspecifikationen (Bilaga 1) framgår vilka fält en aktivitet 
ska innehålla. Efter att detta studerats skapades klassen Activity (Figur 28).   

 

Figur 28 – Datatyper av klassen Activity. 

 

Efter att klassen Activity implementerats i Web Servicen kunde aktiviteter med 
”hårdkodad” data skapas för att testa funktionalitet (Figur 29).  

private static Dictionary<string, Activity> _dictionary = null; 
public Dictionary<string, Activity> loadAll() { 
 if (_dictionary == null) { 
    //Fyll dictionary-objekt med hårdkodade aktiviteter 
    _dictionary = new Dictionary<string, Activity>(); 
    _dictionary.Add("1", new Activity { 
       id = 1, 
       company = "Telia AB", 
       //osv. 
    }); 
    _dictionary.Add("2", new Activity { 
       id = 2, 
       company = "Tele2 AB", 
       //osv. 
    }); 
  } 
  return _dictionary; 
}  

Figur 29 – ”Hårdkodade” aktiviteter i ett Dictionary-objekt. 
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3.4.2 Rita ut gränssnitt  

Efter diskussion med uppdragsgivaren bestämdes att JavaScript-biblioteket 
MooTools skulle användas för att enklare rita ut aktivitetsrutor. 

För att rita aktivitetsrutor gjordes en iteration av alla aktiviteter i JavaScript-
objektet. Ett element skapades för varje aktivitet och information om ärende, 
avklarade procent och förfallodatum skrevs ut i elementet. Bilden nedan (Figur 30) 
visar prototypen i ett tidigt stadie där aktiviteter ritats ut. 

 

Figur 30 – Aktiviteter som ritats ut med JavaScript. 

3.4.3 Ändra aktivitet 

En aktivitet ska kunna ändras av den användare som kör applikationen. Därför 
lades funktionalitet in som öppnar ett popup-fönster när användaren 
dubbelklickar på en aktivitetsruta. För att öppna ett popup-fönster användes 
biblioteket Smoothbox eftersom dess funktionalitet byggde biblioteket MooTools 
(som redan användes i projektet) [32]. Istället för att bygga upp popup-fönstret 
med JavaScript, görs ett anrop till Web Servicen som hämtar information om en 
viss aktivitet och returnerar denna som HTML. Anledningen till varför serversidan 
behöver vara inblandad har att göra med att applikationen i ett framtida stadie ska 
kunna hämta information om tillgängliga användare, samt även kunna hämta den 
senaste informationen om en aktivitet. För att generera den HTML som ska visas i 
popup-fönstret skapas ett XML-dokument på serversidan.  
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För att förenkla uppbyggnad av XML-dokumentet skapades klassen XML. Denna 
klass genererar ett XML-dokument med hjälp av information från en aktivitet.  
För att bygga upp ett XML-dokument användes tekniken LINQ to XML3 [33]. 
XML-dokumentet kunde sedan transformeras till HTML genom att använda en 
anpassad XSLT-mall.  
 
Metoden loadById (Figur 31) används för att generera och skicka tillbaka 
HTML som sedan kan skrivas ut i ett popup-fönster. 
 

public string loadById(int id, string XsltFile) { 
  XML xml = new XML(); 
  //Generera XML dokument med data 
  XElement doc = xml.createDoc(id); 
  //Ladda XSLT dokument 
  XslCompiledTransform xslt = new XslCompiledTransform(); 
  xslt.Load(XsltFile); 
  //Transformera XML dokument med XSLT 
  MemoryStream ms = new MemoryStream(); 
  xslt.Transform(doc.CreateReader(), null, ms); 
  //Läs resultat av transformering 
  ms.Position = 0; 
  StreamReader sr = new StreamReader(ms); 
  string result = sr.ReadToEnd(); 
  //Stäng läsare och skicka tillbaka genererad HTML 
  sr.Close(); 
  ms.Close(); 
  return result; 
} 

Figur 31 – Transformera XML på serversidan. 

För att visa ett popup-fönster när resultatet från Web Servicen är mottaget 
används ”callback” metoden popupCallBack (Figur 32). Metoden tar hand om 
resultatet från Web Servicen och skapar med hjälp av Smoothbox ett popup-
fönster.  

 
function popupCallBack(wsResult) { 
  //Skapa nytt element 
  var newDiv =  new Element('div',{'id' : 'popup'}); 
  //Skriv ut HTML i elementet 
  newDiv.setHTML(wsResult); 
  newDiv.injectInside(document.body); 
  //Visa elementet i popup-fönster med hjälp av Smoothbox 
  TB_show("", "#TB_inline?height=460&width=660&inlineId=popup", false);   
  newDiv.remove(); 
} 

Figur 32 – JavaScript-metod som visar aktivitet i Smoothbox popup-fönster. 

                                                 
3 LINQ to XML är en teknik som kom i .NET 3.5. 
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Figur 33 – Popup-fönster som skapats genom användning av Smoothbox. 

Från popup-fönstret (Figur 33) är det sedan möjligt att spara, ändra eller radera 
aktiviteten. När användaren trycker på knappen Spara skickas aktiviteten med nya 
värden till Web Servicen som sparar innehållet.  

3.5 Andra iterationen 
I denna iteration arbetades det mer med presentationslagret. Några av de 
viktigaste4 kraven i denna iteration var: 

• Namn och bild på användaren ska visas överst.  

• Aktiviteter som är utsedda till en användare ska ligga under 
användarnamnet. 

• En aktivitet ska kunna byta användare genom att man med musen ”drar” 
en aktivitet från en användare till en annan. 

• Aktiviteterna ska sorteras efter prioritet och felpoäng. Högst felpoäng 
överst. 

Eftersom olika aktiviteter ska kunna flyttas mellan olika användare fick 
presentationslagret göras om. Efter diskussion med uppdragsgivaren skapades 
grunden för ett nytt gränssnitt (Figur 34).  

 

                                                 
4 En fullständig kravspecifikation finns i Bilaga 1. 
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Figur 34 – Nytt gränssnitt. 

Eftersom aktiviteterna ska associeras till olika användare måste de olika 
användarnamnen plockas ut från JavaScript-objekt som innehåller aktiviteter. 
Istället för att gå igenom och rita ut aktiviteterna direkt efter inläsning, skapades 
ett objekt som innehöll olika användarnamn associerade till en indexerad variabel 
med olika aktiviteters id-nummer (se Figur 35). 

{ 
 "Kalle" :  [ 2, 5 ],  
 "Ulla"  :  [ 3, 4, 6, 8 ], 
 "Olle"  :  [ 1, 7, 9, 10 ] 
}; 

Figur 35 – JavaScript-objekt med användares aktiviteter. 

Innan användarens aktiviteter ritas ut, skapas (enligt Figur 34) element med 
användarnamn och bild, samt även ett kolumnelement för användarens aktiviteter. 
Eftersom det inte finns någon gräns över hur många aktiviteter som kan vara 
associerade till en användare, ändras även bredd och höjd på elementet för 
aktivitetskolumner (Figur 34).  
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3.5.1 Sortera aktiviteter efter felpoäng 

En aktivitet som är försenad ska hamna högre upp än övriga aktiviteter. För att 
göra detta behövdes någon form av ”felpoäng” för en aktivitet. En aktivitets 
prioritet är ett heltal mellan noll till nio där noll är högst prioritet och nio lägst 
prioritet. Eftersom felpoäng ska bero på aktivitetens prioritet samt antal försenade 
dagar räknas felpoäng för en aktivitet ut med formeln:  
 
  )1()10( +⋅− dagarförsenadeantalprioritet  

Aktiviteterna för en användare sorterades sedan med hänsyn på felpoäng så att 
aktiviteter med störst felpoäng hamnar överst.  

3.5.2 Visa status för användare 

Eftersom anrop sker med AJAX-teknik märker inte användaren när data hämtas 
eller sparas. För att visa användaren vad som händer, skapades ett element (Figur 
36) som visar när data sparas eller hämtas. 

 

Figur 36 – Visa status när information hämtas. 

3.5.3 Övriga ändringar 

Efter diskussion med uppdragsgivaren bestämdes även att XSLT-tranformering 
skulle ske på klientsidan med hjälp av JavaScript-biblioteket Sarissa (beskrevs i 
avsnitt 2.5). Anledningen till varför transformering ska ske på klientsidan har att 
göra med att mindre data behöver skickas till klienten varje gång innehållet i ett 
popup-fönster ska hämtas. Genom att endast skicka XML istället för ett HTML-
dokument reduceras mängden data med åtskilliga kilobytes.  
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3.6 Tredje iterationen  
I denna iteration blev det klart att Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS) skulle 
användas för att lagra olika aktiviteter. Som tidigare nämnts (avsnitt 2.15.1) finns 
olika typer av listor i WSS. Vid närmare jämförelse av en standard ”att göra” lista 
(Figur 37) och klassen Activity fanns många likheter. 

 

Figur 37 – En standard ”att göra” lista i WSS. 

Det enda fält som saknas i en standard ”att göra” lista från WSS jämfört med 
klassen Activity var fältet company. Detta fält innehåller namn på den kund eller 
organisation som en aktivitet ska utföras åt. Fälten actualtime och estimation lades 
också till i WSS-listan och i klassen Activity. Detta eftersom uppdragsgivaren 
ville se hur många arbetstimmar en aktivitet krävde, samt hur många arbetstimmar 
som lagts ned på en aktivitet. 

3.6.1 Datalager 

Enligt kravspecifikationen ville uppdragsgivaren ha en Web Service som skulle 
köras på samma server som WSS. För att en applikation ska kunna kommunicera 
med WSS, måste applikationen ligga på samma domän som WSS. Genom Web 
Servicen kan applikationer som inte ligger på samma domän kommunicera med 
WSS. Enligt kravspecifikationen skulle Web Servicen klara av att ta hand om 
allmänna listor och inte anpassas för att endast ta hand om aktivitetslistor. 
Uppdragsgivaren hade skapat ett interface (Figur 38) som skulle implementeras i 
Web Servicen. 

[ServiceContract] 
public interface ISharePointService { 
  [OperationContract] 
  IList<WSListItem> GetItems(String listName); 
  [OperationContract] 
  int SaveItem(String listName, WSListItem item); 
  [OperationContract] 
  WSListItem LoadItemById(String listName, int itemId); 
  [OperationContract] 
  bool DeleteItemById(String listName, int itemId); 
} 

Figur 38 - Web Service interface som ska implementeras. 
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3.6.2 Hämta möjliga val 

En lista i WSS består av olika kolumner. Om kolumnen är av typen ”Choice” (val) 
kan ägaren till listan själv ange de olika valmöjligheter som ska finnas (se Figur 39).  

 

 
Figur 39 – Olika val för kolumnen Status i listan Todo. 

Därför lades även metoden GetChoiceFields till i interfacet. Detta för att det 
skulle vara möjligt att hämta olika val från en kolumn likt kolumnen ”Status” 
(Figur 39). Då aktiviteter ska kunna utses till olika användare behövdes en metod 
som hämtade tillgängliga användare. Därför lades även metoden GetSPUsers till i 
intefacet5.  

3.6.2.1 Utveckla mot WSS 

Som tidigare beskrivits (avsnitt 2.15.2) fick Microsofts SharePoint-bibliotek läggas 
till i projektet för att det skulle vara möjligt att utveckla mot WSS. Då utveckling 
gjorts på en dator utan WSS fick Web Servicen byggas lokalt och sedan kopieras 
från den lokala datorn till servern där WSS kördes. Följden av att inte kunna 
utveckla på samma domän som WSS, var att det inte fanns någon möjlighet att 
stega igenom programkod när Web Servicen skulle testas. Därför skrevs den mesta 
koden i inom ”try and catch” block. Genom att använda ”try and catch” block 
kunde olika undantag fångas upp och loggas i en textfil (Figur 40).  

                                                 
5 En komplett version av interfacet finns i Bilaga 4. 
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Figur 40 – Logfil med ett fångat undantag. 

Genom att studera de olika undantagen i logfilen (Figur 40) kunde olika fel rättas 
till.  
 
Då Web Servicen som sköter kommunikation med WSS var skapad, behövdes 
justeringar i logiklagret göras för att konvertera mottagen data till aktiviteter. 
Logiklagret gjordes också som en Web Service vars metoder kan anropas med 
AJAX-teknik från presentationslagret.  

3.6.3 Presentationslager 

Aktiviteter kan existera utan att de behöver vara utsedda till någon användare. I 
tidigare versioner filtrerade logiklagret bort aktiviteter utan utsedd användare. 
Eftersom uppdragsgivaren ville ha möjligheten att se aktiviteter som inte var 
utsedda till någon användare, skapades en dynamisk ”Inkorg” med hjälp av 
JavaScript. Inkorgen placerades längst till höger i det grafiska gränssnittet och 
innehöll aktiviteter utan utsedda användare.
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4 Resultat 
Utvecklingsarbetet har resulterat i en plattform som består av en webbapplikation, 
som använder tjänster från två olika Web Services för att visa en grafisk 
aktivitetskarta. Webbapplikationen sköter all kommunikation genom att använda 
AJAX-teknik. För att bygga plattformen med tanke på tjänsteorienterad arkitektur 
har Web Services använts. Genom att använda Web Services kan andra 
applikationer hämta tjänsterna som erbjuds, vilket bidrar till att befintlig kod kan 
återanvändas. Plattformen som byggts visar också många olika teknologier och 
ramverk som samverkar för att presentera aktivitetskartan. Plattformen är 
uppbyggd enligt nedanstående bild (Figur 41).  

 

Figur 41 – Arkitektur över plattform. 

När en användare surfar till webbsidan på Server A skickas HTML och JavaScript 
till klienten. När JavaScriptet exekveras görs ett anrop till Web Servicen på Server 
A som begär aktiviteter. Web Servicen på Server A skickar ett SOAP-meddelande 
till Web Servicen på Server B. Web Servicen på Server B kommunicerar med WSS 
för att hämta begärd information. Informationen returneras till Web Servicen på 
Server A där de konverteras till aktiviteter. Aktiviteterna skickas sedan från Web 
Servicen på Server A som ett JSON-objekt till klienten där de med JavaScript ritas 
ut i användarens webbläsare.  
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Bilden (Figur 42) visar olika användare och deras aktiviteter.  

 

Figur 42 – Aktivitetskarta. 

Ju skarpare röd färg en aktivitet har, desto högre felpoäng har aktiviteten. 
Aktiviteterna kan flyttas mellan olika användare genom att med muspekaren dra 
en aktivitet från en användare till en annan.  

 

Figur 43 – Dra aktiviteter mellan användare. 

I ovanstående figur (Figur 43) hålls en av användaren Nils aktiviteter över 
användaren Ian. Bakgrundsfärgen på användaren Ian ändras till en ljusblå färg som 
indikerar att det går bra släppa aktiviteten. Om aktiviteten släpps görs ett anrop 
till Web Servicen som sparar ändringen. Om det gick bra att spara aktiviteten 
försvinner aktivitetsrutan från användaren Nils och hamnar hos användaren Ian.  
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4.1 Uppkomna problem 
Att ta fram prototypen för webbapplikationen har inte varit helt problemfritt. 
Eftersom författaren sedan tidigare endast hade begränsade kunskaper om 
JavaScript var det en stor utmaning att få allting att fungera som det var tänkt.  

4.1.1 Dra och släppa aktivitetsrutor 

Då det ska vara möjligt att dra aktiviteter mellan olika användare används inbyggd 
funktionalitet från MooTools. Trots att mycket funktionalitet fås gratis var det 
inte helt enkelt att konstruera en fungerande lösning. Om en aktivitetsruta släpps 
utanför en kolumn, där det inte ska vara möjligt att släppa den, ska aktivitetsrutan 
åka tillbaka till ursprungsplatsen, och inte ligga kvar där användaren släppt den. 
Genom att kombinera olika exempel från MooTools hemsida hittades tillslut en 
lösning på problemet.  

4.1.2 Smoothbox och IE7 

Då Smoothbox användes för att visa popup-fönster, gjordes upptäckten att 
webbläsaren Internet Explorer 7 (IE7) allokerar ungefär 25MB varje gång ett 
popup-fönster öppnas. När webbsidan laddats i Internet Explorer använder 
processen ca 25MB minne. Efter att ett popup-fönster öppnats 15 gånger har 
minnesanvändningen ökat till ca 380MB (Figur 44) . Ingen av webbläsarna 
Firefox, Safari eller Opera allokerade mer minne genom att använda Smoothbox. 
Eftersom Internet Explorer är den mest förekommande webbläsaren idag, fick 
Smoothbox-biblioteket plockas bort. Exakt vad som orsakar felet är osäkert då tid 
inte lagts på att felsöka orsaken till felet. Dock verkar det ha att göra med att IE7 
inte kan hantera CSS-attributet opacity som används för att göra ett element 
genomskinligt.  

 

Figur 44 – IE7 efter att Smoothbox popup-fönster har öppnats 15 gånger. 
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Istället för att använda Smoothbox lades en halvtransparent bakgrundsbild i ett 
element som täckte hela webbläsarfönstret. I det genomskinliga elementet 
skapades ett nytt element likt det tidigare popup-fönstret. Informationen kunde 
sedan visas på samma sätt som tidigare (se Figur 45). 

 

Figur 45 – Redigera aktivitet. 
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5 Slutsats och diskussion 
Målet med detta arbete var att: ”ta fram en demoplattform som visar hur AJAX och 
SOA kan användas för att skapa flexibla och återanvändbara applikationer”. 
Författaren anser att målet är väl uppfyllt och att arbetet gett de anställda på 
SYSteam Evolution en möjlighet att enklare överblicka och fördela olika projekt. 

Det har varit intressant och lärorikt att få möjligheten att arbeta med 
prototyputvecklingen ute hos SYSteam Evolution i Huskvarna. Då 
utvecklingsarbetet bestått av flera mindre iterationer har uppdragsgivaren med 
jämna mellanrum kunnat följa upp arbetet och se till att det gått framåt. Vid 
problem har uppdragsgivaren kunnat hjälpa till med tips och förslag på vad som 
bör göras annorlunda. Det har upplevts som positivt att arbeta efter SYSteam 
Evolutions utvecklingsmodell. Genom att dela upp kravspecifikationen i tre 
mindre delar, har det varit lättare att komma igång och påbörja utvecklingsarbetet. 
Detta eftersom tyngd har kunnat läggas på ett fåtal tekniker åt gången. 

Innan projektet genomfördes hade författaren sedan tidigare mycket liten 
kännedom om tekniker som AJAX, SOA, XML, Web Services och WSS. Det ses 
som en stor fördel att ha fått lära sig hur dessa tekniker fungerar då de troligen 
kommer att spela en viktig roll långt framöver. 

 

5.1 Framtida arbete 
Vid utvecklingen av webbapplikationen hann det ej läggas mycket tid på 
webbdesign. Som framtida arbete rekommenderas därför utveckling av den 
grafiska delen i presentationslagret. En annan sak som rekommenderas är att 
utveckla en applikation som visar aktivitetsrutorna på ett annorlunda sätt. Istället 
för att visa aktivitetsrutorna i en webbläsare, skulle ett fönsterprogram kunna visa 
olika aktiviteter genom att använda de tjänster som Web Servicen i datalagret 
förmedlar.
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Bilaga 1 – Kravspecifikation 
 

Första iterationen 

1. Visa en aktivitetskarta som består av olika aktiviteter. 

2. En aktivitet ska bestå av följande fält och datatyper:  

 
Kolumn Datatyp 
Title String 
Id Int 
Priority Int 
Status Int 
Completed Float 
Assigned To String 
Description String 
Start Date String 
Due Date String 
Company String 
Created By String 
Modified By String 

 

3. Användaren ska kunna dubbelklicka på en aktivitet och få upp mer 
information om aktiviteten.  

4. Aktiviteterna hämtas och sparas till en Web Service med hjälp av AJAX. 

5. Aktiviteterna i kartan rangordnas efter prioritet där högsta prioritet visas 
överst (0 = högst, 1 = lägre, …, 9 = lägst).  

 

Andra iterationen 

1. Presentationslagret ska utformas på ett sådant sätt att det påminner om en 
whiteboardtavla. 

2. Namn och bild på en användare ska visas överst.  

3. Aktiviteter som är utsedda till en användare ska ligga under 
användarnamnet. 

4. En aktivitet ska kunna byta användare genom att man med musen ”drar” 
en aktivitet från en användare till en annan. 

5. Aktiviteterna ska sorteras efter prioritet och felpoäng. Högst felpoäng 
överst. 
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6. Felpoäng för en aktivitet räknas ut med formeln:  
 
   )1()10( +⋅− dagarförsenadeantalprioritet  

 

Tredje iterationen 

 

1. Bygg ett datalager som sköter kommunikation med SharePoint, samt 
förmedlar tjänster via en Web Service. Följande Web Serviceinterface ska 
implementeras:  

 
[ServiceContract] 
public interface ISharePointService { 
  [OperationContract] 
  IList<WSListItem> GetItems(String listName); 
  [OperationContract] 
  int SaveItem(String listName, WSListItem item); 
  [OperationContract] 
  WSListItem LoadItemById(String listName, int itemId); 
  [OperationContract] 
  bool DeleteItemById(String listName, int itemId); 
} 

 

 

2. Bygg ett logiklager som kan ta emot information från datalager och 
konvertera till aktiviteter.  

3. Aktiviteterna ska få en rödaktig nyans om de är försenade. Ju högre 
felpoäng, desto skarpare färg.  
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Bilaga 2 – XSLT-transformering  
Om XML-filen (Figur 46) ska transformeras till HTML kan XSLT-filen, tabell.xsl 
(Figur 47) användas för att presentera innehållet. 
 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tabell.xsl"?> 
<resultat kurs="ECDL"> 
  <betyg elev="Kalle">5</betyg> 
  <betyg elev="Olle">3</betyg> 
</resultat> 

Figur 46 – XML-fil. 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
  <xsl:template match="/"> 
    <html> 
      <body> 
        <h3> 
        <!-- Kursens namn //--> 
          Resultat från kurs: <xsl:value-of select="resultat/@kurs" /> 
        </h3> 
        <table width="300px"> 
          <tr> 
            <td> 
              <b>Deltagare</b> 
            </td> 
            <td> 
              <b>Betyg</b> 
            </td> 
          </tr> 
         <!-- Iterera genom alla poster //--> 
          <xsl:for-each select="resultat/betyg"> 
            <tr> 
              <td> 
                <!-- Skriv ut deltagarnamn //--> 
                <xsl:value-of select="@elev"/> 
               </td> 
              <td> 
                <!-- Skriv ut betyg //--> 
                <xsl:value-of select="."/>                 
              </td> 
            </tr> 
          </xsl:for-each> 
        </table> 
      </body> 
    </html> 
  </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

Figur 47 – tabell.xsl 
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2.1 Förklaring av innehåll i XSL-fil 
 
XSL-filen (Figur 47) fungerar enligt följande: 

• Det första som görs är att skriva ut namnet på kursen genom att använda 
syntaxen: 
<xsl:value-of select="resultat/@kurs" /> 
 

• I nästa steg körs for-each loop som itererar genom XML-taggarna 
<betyg>. Taggen betyg består av attribut elev, samt ett värde (i detta 
fallet betyget) som står mellan taggarna.  
 

• Värdet av attributet elev plockas ut genom att använda:  
<xsl:value-of select="@elev"/> 
 

• Betyget plockas ut genom att använda:  
<xsl:value-of select="."/> 
 

Bilden nedan (Figur 48) visar resultatet av transformeringen. 

 

 
Figur 48 – Resultat av transformering. 
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Bilaga 3 – AJAX exempel 
 
Funktionen ajaxRequest (Figur 49) anropas när användaren trycker på länken 
(längst ner i Figur 49). När funktionen ajaxRequest körs görs först ett försök att 
skapa en instans av XMLHttpRequest objektet. Om tidig version av Internet 
Explorer används skapas istället ett ActiveX-objekt. När objektet (httpReq) är 
skapat sätts en funktion till onreadystatechange egenskapen för httpReq.  
 

<html> 
<head> 
  <title>Dagens datum</title> 
  <script type="text/javascript">    
   function ajaxRequest() {    
     var httpReq;    
     if (window.XMLHttpRequest) { // IE7, Firefox, Opera, Safari 
       httpReq = new XMLHttpRequest();             
     } 
     else if (window.ActiveXObject) { // IE5, IE6 
       try { 
         httpReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
       }  
       catch (e) { 
         try { 
           httpReq = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
         }  
         catch (e) {} 
       } 
     } 
     if (!httpReq) { 
       alert('Kan inte skapa XmlHttp objekt.'); 
       return false; 
     } 
     httpReq.onreadystatechange = function() { 
       //Har dokumentet hämtats? 
       if (httpReq.readyState == 4) { 
          //Om svarskoden är lika med 200 (OK), Skriv ut resultat. 
          if (httpReq.status == 200) {  
    document.getElementById('resultat').innerHTML= 
                httpReq.responseText; 

} else { 
                alert('Problem med begäran: ' + httpReq.status); 
           } 
        } 
     };     
     //Hämta information från 'tid.aspx' 
     httpReq.open('GET', 'tid.aspx?' + Math.random()*1000, true); 
     httpReq.send(null); 
  }     
  </script> 
</head> 
<body> 
  <a href="#" onclick="return ajaxRequest();">Vad är klockan?</a> 
  <div id="resultat"> 
  </div> 
</body> 
</html> 

Figur 49 – Komplett AJAX exempel. 

Efter detta görs en HTTP GET begäran till sidan tid.aspx (Figur 50). Sidan 
tid.aspx skriver ut aktuellt datum, vilket hämtas och skrivs ut i elementet resultat.  
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<%@ Page Language="C#" %> 
<%  Response.Write(DateTime.Now); %> 

Figur 50 – tid.aspx – skriver ut datum. 

Bilden nedan (Figur 51) visar resultatet vid körning av exemplet. 

 
Figur 51 – Resultat av AJAX exempel. 
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Bilaga 4 – Klassdiagram  

4.1 Klasser i datalager 
 

 
 

52 



Bilagor 

4.2 Klasser i logiklager 
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