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Sammanfattning
Det här projektet handlar om arbetet med att ta fram SPÅRA Fisk, en web-
bappliktation som är skapad för att hantera fisk-och vattenbrukspartier. SPÅRA 
Fisk skall underlätta partihanteringen för företag inom fiskbranschen, vilket in-
nefattar nyregistrering av partier, skapande av produktionspartier, registrering 
av försäljning och förädling samt terminering. Produkten är framtagen i syfte att
underlätta hanteringsprocessen för företag inom fiskbranschen som verkar inom
EU och därmed omfattas av spårbarhetskraven som träder i kraft under slutet av
2016. Spårbarhetskraven innebär att i stort sett all handel och förädling med 
fisk- samt vattenbruksprodukter måste rapporteras in till Hav & Vatten myndig-
heten. Applikationen är skapad med responsiv design och fungerar både på da-
tor och mobil, även om mobilversionen har mer att önska inför framtiden. Ap-
plikationen är skriven i ASP.NET och kommunicerar med en databas genom en 
Web Service. 

Nyckelord: SPÅRA Fisk, .NET, C#, SQL, WCF
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Abstract
This report covers the creating of SPÅRA Fisk, a webapplication where a com-
pany, which is operating in the fishmarket, can manage their fishlots, create new
lots, make transformations of the lots and register sales to other companies. The
application is created to ease the handlingprocess for fishcompanies so that they
in an easy way can manage, store infromation and report their lots to the gover-
ment due to the new traceability requirements. The traceablility requirements 
will apply to all tradingcompanies operating in the fishmarket inside the Euro-
pean Union (EU) and means that the companies are obligeded to report all of 
their lots, with some specific details, to the goverment. The requirements will 
take effect in late 2016 and includes all companies except those who sell to end 
consumer. The webapplication is written in ASP.NET and communicate with a 
SQL database trough a Web Service. The design of the application is responsive
and will work equally when using a desktop as well as when using a smaller 
unit or a cellphone. In the final application a company can easily register new 
lots, handle transformations, register sales and store information for further re-
porting to the goverment. 

Keywords: SPÅRA Fisk, traceability, ASP.NET, Web Service, SQL, C#

iv



SPÅRA Fisk
Gabriella Hennings 2016-05-30

Förord
Tack till alla på Direktkonsult som gett mig förtroende att genomföra detta pro-
jektet och välkomnat mig in i gänget från första dagen. Ett speciellt tack till min
handledare Fredrik som varit ovärderlig och verkligen förklarat alla tekniker på
ett pedagogiskt sätt, hjälpt mig på vägen och hela tiden fått mig att känna att jag
faktiskt  klarar av detta.  Ett  stort  tack också till  Jonas och Tobbe, som både
hjälpt mig, stått ut med mina misstag och dessutom fått rätta till dem när mina
egna kunskaper inte räckt till.

Tack.

v



SPÅRA Fisk
Gabriella Hennings 2016-05-30

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Förord..................................................................................................................v

Terminologi......................................................................................................viii

1 Inledning....................................................................................................1
1.1 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.2 Övergripande syfte.................................................................................1
1.3 Avgränsningar........................................................................................2
1.4 Konkreta och verifierbara mål................................................................2
1.5 Översikt..................................................................................................3
1.6 Författarens bidrag.................................................................................3

2 Teori............................................................................................................4
2.1 ASP.NET Ramverk.................................................................................4
2.2 Realationsdatabas & SQL......................................................................4
2.3 Webservice.............................................................................................4
2.4 Twitter Bootstrap....................................................................................4
2.5 Node.......................................................................................................5
2.6 Grunt.......................................................................................................5

3 Metod.........................................................................................................6
3.1 Databasschema.......................................................................................7
3.1.1 Relationsbeskrivning av databasen....................................................8
3.2 Systemöversikt.......................................................................................9
3.2.1 Value Object (VO).............................................................................9
3.2.2 Data Access Layer (DAL)...............................................................10
3.2.3 Buisiness Logic Layer (BL)............................................................10
3.2.4 Presentationslager............................................................................10
3.3 Web Service – Windows Communication Foundation.........................10
3.4 Utvecklingsmiljö..................................................................................11
3.5 Säkerhet................................................................................................12
3.6 Implementation och publicering...........................................................12

4 Konstruktion...........................................................................................13
4.1 Kravspecifikation.................................................................................13
4.2 Skisser och funktionsbeskrivning.........................................................14
4.2.1 Inloggning........................................................................................14
4.2.2 Startsida...........................................................................................15
4.2.3 Detaljerad partiinformationssida.....................................................16
4.2.4 Sida för att registrera nya partier.....................................................17
4.2.5 Händelse: Skapa produktionspartier (transform event)...................18
4.2.6 Händelse: Försäljning (ship event)..................................................19
4.2.7 Händelse: Terminering (decommissioning event)...........................20
4.2.8 Företagsadministration....................................................................21

vi



SPÅRA Fisk
Gabriella Hennings 2016-05-30

4.2.9 Sida för att hantera fasta register.....................................................21
4.3 Sidkonstruktion....................................................................................22
4.3.1 Sidhuvud, navigering och sidfot – Master.Site................................22
4.3.2 Logga in – Login.aspx.....................................................................22
4.3.3 Startsida – Default.aspx...................................................................22
4.3.4 Detaljerad partiinformation – Details.apsx......................................29
4.3.5 Nytt Parti – Create.aspx...................................................................29
4.3.6 Skapa Produktionsparti – Transformation.aspx...............................33
4.3.7 Försäljning – Ship.aspx...................................................................33
4.3.8 Redigera informationsregister – Tables.aspx...................................33
4.3.9 Terminering – Terminate.aspx.........................................................35
4.3.10 Företagsadministration – UserAdmin.aspx.....................................35
4.3.11 Mobilanpassning av tabeller............................................................35
4.4 Logga och färgschema.........................................................................35

5 Resultat....................................................................................................37
5.1 Funktionsresultat av sidorna i webbapplikationen...............................37
5.1.1 Startsida...........................................................................................37
5.1.2 Detaljsida för partiinformation........................................................40
5.1.3 Skapa nytt parti................................................................................40
5.1.4 Manuell registrering av nytt parti....................................................40
5.1.5 Registrering av parti utifrån ett tidigare registrerat parti.................41
5.1.6 Skapa Produktionsparti & Registrera försäljning............................42
5.1.7 Terminering.....................................................................................43
5.1.8 Företagsadministration....................................................................44
5.1.9 Redigera informationstabeller.........................................................44
5.2 Validering.............................................................................................44
5.3 Tillgänglighetstester.............................................................................44
5.4 Inloggning och användarroller.............................................................45
5.5 Publicering...........................................................................................45

6 Slutsatser..................................................................................................46
6.1 Vidareutveckling..................................................................................47

Källförteckning.................................................................................................48

vii



SPÅRA Fisk
Gabriella Hennings 2016-05-30

Terminologi
Nedan följer en förteckning över förkortningar och begrepp som förekommer i 
rapporten och dess betydelse.

Akronymer/Förkortningar

DAL Data Access Layer

BL Business Logic Layer

VO Value Object (Värdeobjekt)

DB Databas

SQL En relationsdatabas

PK Primärnyckel, unik identifierare för en tupel i en 
tabell i databasen

FK Främmandenyckel, en annan tabells primärnyckel 
som visar att det finns ett beroende mellan två 
tabeller

IIS 7.5 Internet Information Service 7.5

MSSQL12 Microsoft SQL Server 2012

WCF Windows Communication Foundation. Den typ av 
Web Service som kommer att användas

HTML Hyper Text Markup Language

CSS Cascade Styling Sheet

jQuery Ett JavaScript bibliotek som underlättar 
programmering med i JavaScript

Responsiv Design Design som anpassar sig efter skärmens storlek

SPÅRA Arbetsnamn på projektet/webbapplikationen

HaV Hav & Vatten myndigheten

Ett Parti Fiskeriprodukterna delas in i partier och med parti 
menas en avgränsad och identifierad mängd som har 
vissa gemensamma egenskaper.[1]

Produktionsparti Parti som skapas genom sammanslagning av flera 
partier.

Terminering Kassering av restmängd på ett parti eller försäljning 
till slutkonsument.
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1 Inledning
Den här rapporten beskriver uppbyggnaden och arbetet med att utveckla SPÅ-
RA Fisk som är en webbapplikation för att hantera de krav på spårbarhet och 
rapportering inom fiskbranschen som kommer att införas från och med 1 okto-
ber 2016. SPÅRA Fisk skall vara en fristående webbapplikation som underlättar
hanteringen av partier, både vid förstagångsregistrering samt förädling och för-
säljning av partier. Informationen skall kunna registreras av användaren och 
lagras på ett sätt som underlättar för rapportering av partiinformation till Hav & 
Vatten myndigheten (HaV). 

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Från och med den 1 oktober 2016 kommer det att införas krav på spårbarhet 
inom EU av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Kraven på spårbarhet och rap-
portering berör alla förstahandsmottagare samt grossister som handlar med de 
fiskeriprodukter som omfattas av kraven, i stort sett alla fiskeri- samt vatten-
bruksprodukter som fångats eller odlats inom EU och skall användas som livs-
medel omfattas av kraven. Några exempel på fiskeriprodukter som däremot inte
berörs av kraven är beredda produkter som inlagd sill, fiskpinnar, kokta skaldjur
i smaksatt lag, fiskeriprodukter som fångats eller odlats i färskvatten. Detaljister
som saluför fiskeriprodukter mot slutkonsument omfattas inte heller av rappor-
teringskraven men skall ha system för att stödja spårbarhet och kunna visa upp 
mer detaljerad information om fiskeriprodukterna än vad som står i livsmedels-
verkets lagstiftning.[2]

Kraven om spårbarhet innebär att företag som handlar med fiskeri- samt vatten-
bruksprodukter och som arbetar inom fiskbranschen måste vara registrerade hos
HaV och klassas som rapporteringskyldiga. Direktkonsult förutspår att dessa fö-
retag kommer att behöva ett enkelt och smidigt sätt för att hantera sina partier, 
kunna visa upp detaljerad partiinformation, registrera nya samt förädla partier 
och spara denna information för vidare rapportera till HaV. Direktkonsult tror 
då att en fristående webblösning som inte är bunden till något specifikt affärs-
system, kommer att tilltala en stor del av aktörerna på marknaden som innefat-
tas av spårbarhetskraven. 

Spårbarhetskraven ställer också krav på märkningen av partier och tanken är att 
SPÅRA Fisk i ett senare skede även skall integreras mot ett etikettsystem för 
att, vid registreringen av ett parti, även kunna skriva ut etiketter för att kunna 
märka upp partiet direkt.[2]  

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med produkten SPÅRA Fisk är att skapa en webbapplikation för aktörer i
fiskbranschen där de enkelt, geom en webbapplikation, skall kunna hantera sina
partier. De som använder produkten skall kunna logga in och få en översikt över
sina inkommande partier och därifrån kunna söka fram information om partier-
na. De skall även kunna registrera nya partier, omvandla och förädla partierna 
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samt skapa och registrera försäljningar, för att sedan kunna rapportera denna in-
formation till HaV. 

1.3 Avgränsningar
I SPÅRA Fisk version 1.0 av kommer det att utvecklas en responsiv webbappli-
kation och produkten kommer därmed att fungera på en dator likväl som på en 
mobil enhet. Användningen på mobil kommer dock inte att vara optimal, men 
på grund av projektets omfattning och tidsramar kommer någon separat mobil-
applikation inte att utvecklas i första versionen utan detta tas istället med i be-
räkningen för version 2.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Applikationen skall ha en inloggning med rollhantering för användarna för att 
kunna begränsa åtkomst till specifika delar i applikationen. Ingen åtkomst till 
applikationen beviljas om användaren inte först loggar in, loginsidan kommer 
därmed att vara applikationens landningssida.

Applikationen skall ha en tydlig och enhetlig navigering, innehålla information 
om inloggad användare samt en informationsknapp som skall vara lättillgänglig
och innehålla information om webbplatsen samt hur det är tänkt att SPÅRA fisk
skall användas.

Startsidan för inloggade användare skall visa en tabell över företagets inkom-
mande partier med viss utvald information. Man skall från startsidan kunna visa
detaljerad information om partierna som även innehåller en översikt över hän-
delserna som är knutna till partierna. Partiinformation samt händelseöversikt 
skall kunna visas både utan att lämna startsidan samt på en enskild sida.

Sidan för att registrera nya partier skall innehålla två olika möjligheter för att 
registrera partier, en där man registrerar all information manuellt genom att väl-
ja egenskaperna för partiet från olika dropdown menyer, som är knuta till infor-
mations register. För att spara tid när man registrerar flera likvärdiga partier 
skall man även kunna registrera ett nytt parti utifrån ett tidigare registrerat parti,
man skall då kunna välja det tidigare partiet ur en meny och värdena från det 
partiet blir automatiskt förvalda egenskaper för det nya partiet. Man skall är 
också kunna välja att redigera och ändra vissa utav dessa värden. För alla typer 
av partiregistrering måste mängd, fångstdatum samt bäst före datum anges. Da-
tumfälten kommer att vara utrustade med en kalenderfunktion för att underlätta 
för användaren. Alla fält som är synliga vid registrering av ett parti är obligato-
riska och fälten skall valideras innan de sparas till databasen. 

Applikationen skall också innehålla funktioner för kassering och omvandling av
partier, samt funktioner för att skapa och registrera försäljningar. Det skall även 
finnas möjlighet att skapa produktionspartier, vilket oftast görs genom samman-
slagning av befintliga partier.

Det skall finnas en administrationssida, dit endast utvalda användare har åt-
komst. Där skall de kunna hantera övriga användare på företaget samt redigera 
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företagsuppgifter och lägga till eventuella lager, om de använder sig utav flera 
olika lager för att förvara sina partier.

Applikationen skall innehålla en sida där vissa utvalda användare kan hantera 
informationsregistren som används vid partiregistrering. Informationsregistren 
skall visas i tabeller och det skall finnas möjlighet att redigera, uppdatera, ta 
bort och lägga till ny information i tabellerna.

Utöver detta skall designen av applikationen vara responsiv och kodas enligt 
HTLM5 standard  samt följa W3Cs riktlinjer[3].

1.5 Översikt
I första kapitlet finns en kortfattad inledning till projektet där vi beskriver syftet
med projektet, redogör för konkreta mål och vem som bidragit med vad. Kapitel
två fortsätter med ganska omfattande teori om det som krävs för att kunna för-
stå konstruktionen av applikationen och där med även de kapitel som följer. I 
kapitel tre beskrivs metoderna som kommer användas och hur projektet skall 
publiceras. Kapitel fyra är det största och mest omfattande kapitlet. Detta kapi-
tel inleds med en kravspecifikation och fortsätter med skisser och funktionsbe-
skrivningar och därefter följer själva sidkonstruktionen och uppbyggnaden av 
applikationen. I femte kapitlet redogörs resultaten samt publiceringen av appli-
kationen. I sjätte och sista kapitlet finner du slutsaten av projektet samt mina 
egna reflektioner och eventuell vidareutveckling. 

1.6 Författarens bidrag
I skapandet av produkten SPÅRA Fisk har författaren bidragit med att ta fram 
och skapa användargränssnittet och den funktionalitet som finns i applikationen
utåt sett för att hantera och förädla partierna. Den funktionalitet som återfinns i 
presentationslagret, samt BL klasserna är skapade av författaren, hon har även 
skapat några egna klasser i DAL biblioteket med SQL syntax för att läsa ut öns-
kad information från databasen, samt de partiella klasserna i VO biblioteken för
att utöka värdeobjekten med de egenskaper som behövs för de attribut som till-
kommer på grund av de specialkonstruerade DAL klasserna.

Databasen som används i SPÅRA är konstruerad och uppbyggd av Per-Erik 
Sundh, Integrationslösningen som gör att SPÅRAs databas kommunicerar med 
HaV, samt algoritmen som används för att automatiskt generera nya partiID 
nummer vid registrering av partier, är skapad av Torbjörn Johansson. Basklas-
serna i DAL- och VO biblioteken är konstruerade av Fredrik Dyrvold, som ock-
så tillämpat säkerheten i applikationen. Web Servicen som används för att SPÅ-
RA skall kunna kommunicera med databasen är konstruerad och uppbyggd av 
Torbjörn Johansson, Jonas Rydén och Fredrik Dyrvold. I WebServicen har se-
dan författaren tillämpat den BL funktionalitet som används i webbapplikatio-
nen.

Alla ovannämnda personer arbetar som systemutvecklare vid Direktkonsult.
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2 Teori
2.1 ASP.NET Ramverk

För att utveckla applikationen SPÅRA kommer vi att använda oss utav .NET
ramverket och ASP.NET med C#.  ASP.NET är ett server side ramverk som an-
vänder sig utav HTTP protokoll för att kommunicera mellan webbläsare →  ser-
ver[4]. Vi kommer att använda oss av WebForms som är en händelsestyrd tek-
nik. Där användaren triggar events som gör en fråga mot servern som sedan re-
turnerar data. Unikt för dessa komponenter som triggar server event är att alla
måste innehålla attributet runat=''Server''. Vi kommer också använda  CodeBe-
hind modellen som innebär att vi särskiljer metoderna som används i presenta-
tionssidan och placerar dessa i en separat kodfil. 

Till skillnad mot vanlig HTML kod måste kod som skrivs i APS.NET och C#
först  kompileras  för  att  kunna  visas  i  en  webbläsare.  Koden  kompileras
genom .NETs inbyggda  Common Language Runtime (CLR) som bygger och
konverterar  koden och gör så att applikationen kan visas i en webbläsare.

2.2 Realationsdatabas & SQL 
I projektet kommer vi att använda oss utav Microsoft SQL Server 2012 som är
en relationsdatabas där data sparas i relationer, även kallat tabeller. Varje tabell
identifieras genom ett nyckelattribut, en primärnycklel (PK) som vid en relation
med en annan tabell i databasen används som främmandenyckel (FK) i den ta-
bellen.[5]

För att ställa frågor mot databasen används frågespråket Structured Query Lan-
guage (SQL).[6]

2.3 Webservice 
För kommunikation mellan Webbapplikation och databas kommer vi att använ-
da en webservice. Webservicen presenterar data från databasen i ett XML for-
mat  med hjälp av SOAP meddelanden som gör det möjligt  att  genom web-
bapplikationen läsa och konsumera dessa metoder.[3]

2.4 Twitter Bootstrap 
Twitter Bootstrap[8] är ett ramverk bestående av CSS samt JavaScript kompo-
nenter som underlättar utvecklingen av responsiva webbapplikationer. I arbetet
med SPÅRA Fisk kommer vi att använda oss av Bootstrap version  3.3.6 som
grund och därefter göra anpassningar så att det passar produktens profil.
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2.5 Node 
Node.js[9] är en open source JavaScript plattform som används för att utveckla
och hantera bland annat JavaScript baserade ramverk. NodeJS har ett verktyg
för att hantera och installera olika ramverk och tjänster,  Node Package Mana-
ger (npm)[10], som vi kommer att nyttja för att kunna installera och använda
oss utav Grunt[11].

2.6 Grunt
Grunt.js[11] är en JavaScript Task Runner som används för att automatisera ar-
betsflödet. I arbetet med SPÅRA kommer vi att använda Grunt för att kompile-
ra och minifiera CSS kod när vi skapar ett anpassar ett Bootstrap tema till appli-
kationen.
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3 Metod
SPÅRA kommer att vara en webbapplikation skriven i ASP.NET med C#. Vi
kommer använda tekniken WebForms. Webbplatsen kommer också att använda
JavaScript och jQuery. Kodas efter webbstandard för att stödja HTML5 samt
CSS3. Designen kommer att vara responsiv och vi kommer att utgå från Twitter
Bootstrap som grund och därefter göra anpassningar så att det passar produk-
tens grafiska profil.

För att lagra samt hantera data använder SPÅRA en SQL databas. Data hämtas
ut och sparas till databasen genom SQL syntax som tillämpas i projektets Data
Access Layer (DAL). En närmare beskrivning av databasen presenteras i kapitel
3.1.

För att SPÅRA skall kunna kommunicera med en databas kommer detta hante-
ras genom en WebService. I WebbServicen kommer tekniken med Data Access
Layer (DAL), Business Logic Layer (BL), samt Value Objects (VO) att tilläm-
pas. Istället för att då i applikationens CodeBehind fil initiera en BL klass för att
komma åt affärslogiken, initierar man en service referens. Grunderna i DAL-,
BL- samt VO logiken beskrivs mer ingående i kapitel  3.2 och metoderna som
används för att konstruera webservicen presenteras under kapitel  3.3. En god
förståelse för denna logik är nödvändigt för att kunna konstruera webbapplika-
tionen och uppnå önskat resultat.

Under utvecklingsförloppet skall även användbarhet och tillgänglighet tas med i
beräkningen och det publicerade resultatet skall kontrolleras så att alla sidor va-
liderar korrekt. Även färgställningen och kontrasterna på den publicerade webb-
platsen skall kontrolleras så att sidan är användbar även om besökaren lider av
nedsatt färgseende eller om färgerna på grund av andra omständigheter inte kan
visas korrekt. 
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3.1 Databasschema
SPÅRA kommer att  använda en SQL databas som är uppbyggd i  Microsoft
SQL server 2012 (MSSQL12). Databasen är normaliserad till tredje normalfor-
men (3NF). Ett schema över databasmodellen visas i figur 1 nedan.

7
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3.1.1 Relationsbeskrivning av databasen

MWLot
Tabellen MWLot är applikationens huvudtabell, den tabell som innehåller infor-
mationen som rör partierna. Varje parti som skapas får ett unikt partiID som ge-
nereras automatiskt med hjälp av en separat utvecklad algoritm som använder
sig utav företagets GS1 prefix. PartiID:t, som även kallas LotId, är tabellens pri-
märnyckel.

MWLotTr
Tabellen MWLotTr är en transaktionstabell,  här lagras alla händelser (event)
som registreras på partierna.

MWLotEvent 
Tabellen MWLotEvent innehåller en förteckning över de olika händelser som
kan skapas av ett parti.

MWLotStatus
Tabellen MWLotStatus används för att ange status på partiet. Tabellen innehål-
ler olika statuskoder som beskriver den aktuella statusen på partiet. Statuskod 9
innebär att ett parti är avsultat.

MWDecCode
Tabellen MWDecCode innehåller en förteckning över decommissioning koder
som används för att  beskriva termineringstypen när  man skapar ett  termine-
ringsevent.

MWArea, MWCtry, MWGear, MWVessel, MWSpecies, MWFishPre-
sentation, MWUnits, MWProcess, MWProdMethod
Dessa tabeller är så kallade informationsregister med data som används vid re-
gistreringen av ett nytt parti för att ange och beskriva egenskaperna hos partiet. 

MWSysInfo
Tabellen MWSysInfo är den tabell som innehåller uppgifter kring företaget som
använder applikationen.

MWWareHouse
Tabellen MWWAreHouse är en tabell där företaget som använder applikationen
har möjlighet att registrera olika lagerenheter, för att sedan kunna registrera det-
ta på varje parti.

MWLotEventLog
tabellen MWLotEventLog är en loggtabell och kommer inte användas i web-
bapplikationen i det här projektet.

MWOrgAdr
Tabellen MWOrgAdr är ett  mottagarregister  som innehåller företagsinforma-
tion.  Mottagarregistreat  används  när  användaren  skapar  ett  försäljningsevent
(ship) och då måste ange en mottagare av partiet för att kunna registrera och
skapa en försäljning. 
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Denna tabell tillkom senare under utvecklingen av produkten och är således inte
med i databasschemas som visas i figur  1 nedan. Som primärnyckel (PK) an-
vänds företagets organisationsnummer och den används som främmandenyckel
(FK) i tabellen MWLotTr för att visa vem partiet har sålts till om eventet är av
typen försäljning.  

3.2 Systemöversikt
För att skapa en bra och hållbar struktur, samt skapa en säker och skalbar appli-
kation som enkelt kan vidareutvecklas, är systemet uppbyggt i olika lager. Ett 
Data Access Layer (DAL), ett Business Logic Layer (BL), ett Value Object 
(VO) samt ett Presentations lager. Sambanden och flödet mellan de olika lagren
illustreras i figur 2 nedan. 

3.2.1 Value Object (VO)

Value Objects (VO) är ett klassbibliotek med värdeobjekt för varje tabell i data-
basen, varje tabell har ett motsvarande värdeobjekt med egenskaper som i sin 
tur motsvarar attributen i tabellen. Det är i VO klassen för varje tabell som vari-
ablerna initieras och egenskaperna tilldelas. För att skapa en enkel och lättläst 
struktur namnges varje värdeobjekt efter tabellen i databasen med ändelsen 
_VO. En tabell i databasen som heter MWCountry har då ett motsvarande vär-
deobjekt i VO biblioteket som heter MWCountry_VO. Värdeobjekten används 
både i DAL biblioteket och i BL biblioteket.
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3.2.2 Data Access Layer (DAL)

Data Access Layer (DAL), i det här lagret sker kommunikationen mot databa-
sen. DAL biblioteket innehåller en databaskopplingsklass där anslutningen till 
själva databasen definieras, samt klasser som motsvarar de olika tabellerna i da-
tabasen. Dessa klasser använder sig utav databaskopplingsklassen och nedärver 
egenskaperna från denna. I databasklasserna definieras metoderna för att kom-
municera med databasen genom SQL frågor. Värdena från databastabellen läses
in och attributen som returneras tilldelas till egenskaperna hos det värdeobjekt 
(VO) som används i metoden. För att kunna använda värdeobjekten i DAL mås-
te man lägga till det som referens.

För att skapa en enkel och lättläst struktur namnger man klasserna med ändel-
sen DB_Bas. En tabell som då heter MWCountry i databasen har en motsvaran-
de klass i DAL som heter MWCountry_DB_Bas. 

3.2.3 Buisiness Logic Layer (BL)

Business Logic Layer (BL), i det här lagret sker affärslogiken för applikationen
och här skapar man metoder som använder DAL klasserna, som i sin tur kom-
municerar med databasen. Klasserna i BL biblioteket namnges med ändelsen
_BL och använder sig också utav värdeobjekt, alltså måste dessa även här anges
som referens i varje BL klass. För att kunna använda DAL klasserna i metoder-
na som skapas måste man först skapa en privat variabel för den DAL klass man
vill använda och sedan initiera en ny instans av den klassen. Affärslogiken an-
vänds sedan i CodeBehind filen som ingår i presentationslagret.

3.2.4 Presentationslager

Presentationslagret är applikationens ansikte utåt och innefattar själva aspx fi-
len med HTML, JavaScript och ASP komponenter, samt CodeBehind filen. I 
CodeBehind filen fångar man upp informationen från BL klasserna och expone-
rar datan som skall visas utåt. Även i CodeBehind filen används värdeobjekten 
för att få tillgång till egenskaperna, så också här måste man måste ange VO som
en referens. 

För att få till gång till informationen från BL klassen, måste man skapa en vari-
abel för klassen samt initiera en ny instans av den BL klass man vill använda.

Eftersom denna sida är publikt exponerad skall det av säkerhetsskäl inte använ-
das några direkta databas anrop eller rena SQL frågor här. 

3.3 Web Service – Windows Communication Foundation
Tekniken som kommer användas för att att skapa en webservice är Windows
Communication Foundation (WCF)[12]. 

Då kommunikationen mellan webbapplikationen och databasen skall ske genom
webservicen och webservicen i sin tur är den instans som kommunicerar med
databasen, kommer vi i  webservicen att  tillämpa strukturen med DAL-, BL-
samt VO bibliotek. Vi kommer att skapa affärslogiken för sidorna i BL klasser
men då det är en webservice behöver vi även skapa metoder i servicefilen som
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använder metoderna i BL klasserna, därefter måste vi också exponera metoden
från servicefilen i webservicens interface fil.

För att beskriva informationen som skall utbytas mellan webbapplikationen och
webservicen skapas  en  interface fil  där  man använder  Data  Contracts[13].  I
webservicens interface fil anger man ett [ServiceContract], där vi sedan expone-
rar  metoderna  från  service  filen  genom  att  använda  attributet  [Operation-
Contract] för varje metod. För VO klasserna som skall exponeras anger man ett
[DataContract] för klassen samt gör egenskaperna till [DataMembers].

För att webbapplikationen skall kunna kommunicera med webservicen lägger vi
till en BasicHttpBinding i applikationens konfigurationsfil till webservicens in-
terface fil, samt en EndPoint till själva servicefilen som exponerar metoderna.
Denna information läggs automatiskt till i konfigurationsfilen när vi lägger till
och konfigurerar en servicereferens i projektet. Flödet i webbservicen och kom-
munikationen med SPÅRA Fisk beskrivs i figur Fel: Det gick inte att hitta refe-
renskällan.

3.4 Utvecklingsmiljö
Utvecklingen av applikationen sker i Visual Studio 2015 och i Windows 10 mil-
jö. Felsökning och testkörning kommer i huvudsak att göras i Google Chrome, 
men regelbunden testning i IE11 och Firefox kommer att ske löpande under ut-
vecklingen för att säkerställa så att applikationen fungerar korrekt och likvär-
digt även i dessa webbläsare. 
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Figure 3: Beskrivning av flödet i web servicen och kommunikationen till SPÅRA
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3.5 Säkerhet
För att öka säkerheten på applikationen samt förhindra SQL injektioner kommer
inga SQL frågor att skrivas i presentations lagret och de SQL anrop som görs i 
BL klasserna kommer att tvättas och värdena som skall användas skickas med 
genom hashtable nycklar.

Applikationen skall ha en inloggning och för denna kommer vi att använda 
ASP.NETs inbyggda login kontroller för autentisering och användarhantering 
med roller. Detta för att kunna begränsa åtkomst till vissa delar av applikatio-
nen. 

Då applikationen senare skall publiceras publikt hos företag som skall nyttja 
tjänsten kommer ytterligare säkerhet att krävas och detta kommer att hanteras 
och tillämpas av en senior systemutvecklare hos Direktkonsult.

3.6 Implementation och publicering
Applikationen SPÅRA Fisk samt Web Servicen, DKSparbarhetWS, kommer att
publiceras för testkörning på en av Direktkonsults egna servrar. Publiceringen
kommer att ske med hjälp av en Internet Information Service (IIS 67.5) och
vara publikt tillgänglig. En beskrivning av publiceringen och informationsflödet
till och från SPÅRA Fisk visas i figur 4.
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Figure 4: Översikt över informationsflödet till och från 
SPÅRA vid publicering
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4 Konstruktion
I det här kapitlet beskrivs uppbyggnaden och konstruktionen av applikationen 
SPÅRA. Kapitlet inleds med en kravspecifikation på vad applikationen skall in-
nehålla, de första skisserna och funktionsbeskrivning av dessa, därefter följer 
själva konstruktionen av sidorna samt tillämpning av funktionaliteten bakom 
dessa. Slutligen följer framtagning av logga och färgschema för produkten och 
tillämpning av detta i applikationen. 

En sitemap över applikationen visas i figur 5.

4.1 Kravspecifikation
SPÅRA skall vara en webbapplikation, byggd med hjälp av WebForms i ASP.-
NET med C#. Applikationen skall stödja webstandard som HTML5, CSS3 samt
JavaScript. Grunden för den responsiva designen skall skapas med hjälp av 
Twitter Bootstrap.

Applikationen skall ha en loginfunktion och loginsidan kommer att vara land-
ningssida för applikationen, för att få åtkomst till övriga sidor i applikationen 
måste användaren först logga in. 

Startsidan som användare kommer till vid lyckad inloggningen skall visa de se-
naste inkomna partierna, där företaget i fråga är fångstmottagare. På startsidan 
skall man utöver partitabellen kunna klicka på varje parti för att visa detaljerad 
partiinformation samt en händelseöversikt i ett popup fönster. Det skall även 
finnas möjlighet att visa detaljerad partiinformation samt händelseöversikt på 
en enskild sida.

Tabellen som visar partierna skall vara sökbar, och det skall således då också 
finnas en sökfunktion för detta på sidan. Som standard visas endast aktuella 
partier, det vill säga att partier som innehar statusen ”avslutat” inte listas i tabel-
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len. I sökningen skall man dock kunna välja att inkludera även avslutade partier.
Det skall även finnas en funktion på startsidan för att även visa avslutade partier
i direkt i tabellen utan att behöva göra en sökning. Det skall även vara möjligt 
att sortera partitabellen utifrån utvalda rubriker. Som standard kommer partita-
bellen att sorteras efter fångstdatum i fallande ordning. 

Applikationen skall ha en sida där användarna skall kunna registrera nya partier.
När man registrerar ett nytt parti måste man alltid ange en mängd på partiet som
anges i kg, samt fångstdatum och hållbarhetsdatum. Utöver det skall det finnas 
två olika sätt att registrera ett parti på. En funktion som möjliggör manuell regi-
strering där användaren väljer partiegenskaper utifrån dropdown menyer som är
bundna till de fasta informationstabellerna. Samt en funktion där användaren 
kan välja att registrera ett nytt parti utifrån ett tidigare registrerat parti och på så 
sätt kunna ärva dess egenskaper, då skall det även finnas möjlighet att redigera 
dessa värden. Alternativ nummer två är till för att användaren skall kunna spara 
tid om hon behöver registrera flera likvärdiga partier med en del gemensamma 
egenskaper samtidigt.

Användaren skall också kunna hantera sina partier. Skapa nya produktionsparti-
er genom sammanslagning av befintliga partier för att kunna omvandla dessa 
till ett nytt parti och tillämpa en ny presentation. Med det menas att exempelvis 
att två stycken partier bestående av hel torsk skall kunna resultera i ett nytt parti
med filéad torsk. Det samma gäller för att kunna registrera en försäljning av ett 
eller flera partier, då måste användaren dock också ange en mottagare för parti-
et. Det skall också vara möjligt för användaren att kassera överbliven mängd av 
ett parti. Detta skall göras genom en termineringshändelse och användaren mås-
te då också ange vilken typ av terminering som det är, kassering eller försälj-
ning till slutkonsument, samt mängden det innefattar.

Varje företag skall ha en företagsadministratör med utökade rättigheter och möj-
lighet att skapa nya användare till tjänsten samt hantera företagsuppgifter. Av 
den anledningen skall det finnas en sida kallad företagsadministration som inne-
håller funktioner för att hantera och skapa nya användare samt möjlighet att re-
digera sina företagsuppgifter. Företagsadministratören skall även ha tillgång till 
ytterligare en sida där hon kan hantera de fasta informationsregistren som an-
vänds för att ange partiegenskaper vid registrering av nytt parti. På denna sida 
skall det finnas möjlighet att visa alla register samt redigera, uppdatera eller ta 
bort befintliga poster och även kunna lägga till nya.

4.2 Skisser och funktionsbeskrivning
Alla skisser är framtagna i Adobe Indesign CC 2014. 

4.2.1 Inloggning

Skiss över loginsidan, som också kommer att vara applikationens landningssida
visas i figur 6 nedan. Sidan skall endast innehålla ett formulär för att fylla i in-
loggningsuppgifter. Vid lyckad inloggning skickas användaren vidare till startsi-
dan för applikationen, vid misslyckad inloggning skall det komma upp felmed-
delanden. Något registreringsformulär kommer inte att finnas då det är en sluten
applikation, som inte är öppen för registrering utifrån. Registerring av nya an-
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vändare skapas utav den användare som är företagsadministratör och detta kon-
tot skapas i sin tur när produkten implementeras för kund. Åtkomst till övriga
sidor ges först när användaren fyllt i giltiga inloggningsuppgifter.

4.2.2 Startsida

En grov skiss över startsidas struktur visas i figur 7 nedan. Partitabellen skall 
visas med hjälp av en GridVy. PartiID:t skall vara klickbart och leda till en en-
skild sida som visar detaljerad partiinformation samt en händelseöversikt för 
partiet. Utvalda rubriker skall vara länkar som användaren kan klicka på för att 
sortera tabellen, vilka av rubrikerna det skall vara eller exakt vilka som skall vi-
sas vid i tabellen är inte helt fastställt vid framtagningen av skisserna. Det skall 
även finnas en knapp för att visa detaljerad information om det berörda partiet i 
ett popUp fönster, denna knapp skall läggas till i slutet av varje rad och kom på 
tal först efter att skisserna var gjorda, därav anledningen till att den saknas i 
skissen. Partitabellen skall ha stöd för sidvisning och visa ca 20-25 partier per 
sida. Sökfunktionen kommer att göras genom att det som fylls i i textrutan mat-
chas i en SQL fråga och sedan returnerar resultatet, därför måste man skriva det
man vill söka efter och klicka på enter eller på sökknappen innan ett resultat 
kan returneras. Som standard skall partitabellen inte visa de partier som har sta-
tus 9, avslutat, det skall dock finnas möjlighet att visa även de avslutade partier-
na genom en checkbox, när man klickar i den skall tabellen automatiskt uppda-
teras och visa alla partier, inklusive de med avslutade. För att göra det så tydligt
för användaren som möjligt skall det visas beskrivningar av de olika kolumner-
na när vi läser ut datan från partitabellen och inte bara visa nyckelattribut. Då 
databasen är normaliserad till 3NF lagras det endast primärnycklar i partitabel-
len vilket leder till att vi behöver göra flera SQL JOIN med flera utav informa-
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tionstabellerna i databasen. För detta kommer vi skriva en ny DB klass med ut-
ökad SQL fråga för MWLot_DB_Bas klassen, samt skapa ett nytt partiellt vär-
deobjekt för klassen med fler egenskaper än vad som är standard för objektet.

4.2.3 Detaljerad partiinformationssida

När man klickar på partiID:t på startsidan skickas partiID:t för den valda raden
med i en GET request och dirigerar om användaren till detaljsidan. Där läser vi
in partiID:t och med hjälp av ID:t hämtar vi detaljerad information för partiet
från databasen. Även här måste vi göra en JOIN på flera tabeller ur databasen
för att kunna visa informationen på ett så tydligt och bra sätt som möjligt. Här
skall det också visas också en översikt över de händelser som finns registrerat
på partiet.
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4.2.4 Sida för att registrera nya partier

I figur 8 nedan visas ett första utkast av sidan för att registrera nya partier, det
skall finnas stöd för två olika typer av registrering. Första valet är manuell regi-
strering där man fyller i mängd på partiet, väljer egenskaper ur menyer och fyl-
ler i datum för partiet. Datum anges genom en kalender, till kalenderfunktionen
är det tänkt att  jQuery UI Datepicker[14] skall användas. Fälten för partiID,
mängd och datum kommer att vara textrutor, övriga val är dropdown menyer.
Registreringsmöjlighet nummer två är att registrera ett parti utifrån ett tidigare
registrerat parti. Man väljer då ett tidigare partiID att utgå ifrån och när ett par-
tiID väljs binds det partiets egenskaper med textfält som visas för användaren.
Som standard visas dessa värden i textrutor som är satt till  readonly. För att
kunna redigera värdena klickar användaren på en knapp som istället binder vär-
dena från partierna med dropdown menyer som är knutna till de fasta registren
och där egenskapen från det valda partiet sätts till det förvalda värdet och på så
sätt är det som visas för användaren. Hon kan då välja att redigera en eller flera
egenskaper, även här måste mängd och datum för partiet anges. Alla fält, med
undantag för partiID:t, är obligatoriska och validering av dessa fält kommer att
ske med hjälp av valideringskomponenterna  RegularFieldValidator och  Regu-
larExpressionValidator  samt en valideringsgrupp per formulär som triggas när
man klickar på knappen för att spara partiet och gör att fälten valideras innan
datan sparas till databasen. Användaren kommer att kunna välja mellan att ma-
nuellt fylla i ett partiID, eller att lämna fältet tomt för att automatiskt generera
ett partiID när partiet skapas.
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Figure 8: Mockup, detaljsida med partiinformation samt händelseöversikt
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4.2.5 Händelse: Skapa produktionspartier (transform event)

Användaren skall ha möjlighet att skapa så kallade produktionspartier, där hon
kan välja att skapa ett nytt parti genom att slå ihop flera olika partier. Detta görs
på en egen sida i applikationen, en skiss över denna sida visas i figur 10 nedan.
Det är då tänkt att användaren först skall välja en art genom en dropdown meny,
när arten väljs binds denna en lista till GridVyn som visar partier med den valda
fiskarten sorterad utifrån fångstdatum i fallande ordning. I GridVyn kan använ-
daren välja ett eller flera partier genom att kryssa en checkbox på varje rad. När
användaren kryssar i checkboxen väljs partiet, läggs till i en lista och visas un-
der informationen för det nya partiet. Där måste användaren även fylla i mängd
och egenskaper för det nya partiet så som hållbarhetsdatum samt presentation
på partiet, med det menas om det nya partiet fisk exempelvis nu är filéat istället
för orört. Det nya partiet får ett helt nytt partiID och sparas som ett nytt parti,
samtidigt som det sparas ett nytt parti registreras en händelsetransaktion på ur-
sprungspartierna där det framgår att det skett en omvandling (transform event)
samt vad mängden har omvandlats till och vilket partiID som mängden har an-
vänts till.
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Figure 9: Mockup sida för att registrera nya partier
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4.2.6 Händelse: Försäljning (ship event)

Användaren skall även kunna registrera försäljningar utav partierna, som det
beskrivs i figur 11 nedan. Försäljningen sker genom att användaren först väljer
en mottagare ur en dropdown meny, finns inte mottagaren registrerad i listan
kan hon välja att registrera en ny mottagare, genom ett formulär som visas när
man klickar på knappen ny mottagare. Därefter gör hon ett urval för att visa en
lista på partier, när urvalet görs binds en GridVy som visar listan med en check-
box för varje rad som gör det möjligt att kryssa i och välja ett eller flera partier
ur listan. När användaren valt ett parti visas det som en ny lista under försälj-
nings detaljer där hon ombedes fylla i mängd.
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Figure 10: Mockup, sida för att skapa produktionspartier (event - transformation)
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4.2.7 Händelse: Terminering (decommissioning event)

Här skall användaren ha möjlighet att kunna kassera kvarvarande mängd av ett
parti eller registrera det som försäljning till  slutkonsument. Användaren skall
först kunna välja att visa partier utifrån angiven mängd eller artlista, varpå det
triggas ett event som returnerar en lista på partier som motsvarar kriterierna.
Partierna visas i en lista där användaren kan välja att kryssa i ett parti för att
göra en terminering, den valda partiraden omvandlas då till en redigerbar rad
där användaren ombedes fylla i mängd som ange vilken typ av terminering det
innefattar. Termineringen skall sedan skapas när användaren klickar på slutför.
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Figure 11: Mockup, sida för att registrera försäljningar (event - ship)

Figure 12: Mockup, sida för terminering (event - decomissioning)
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4.2.8 Företagsadministration

Skiss över administrationssidan för ett företag visas i figur  13 nedan. Denna
sida skall endast vara tillgänglig för användare som är tilldelade rollen som fö-
retagsadmin och här kan de då redigera sina företagsuppgifter, lägga till lager-
platser och även hantera användare för företaget. 

4.2.9 Sida för att hantera fasta register

Skiss över sidan för att hantera fasta informationsregister visas i figur 14 nedan.
På denna sida skall användare kunna se och hantera informationen i de fasta re-
gister som används vid registrering av partier. De olika registren skall visas i ta-
beller med möjlighet till att redigera, uppdatera, ta bort samt lägga till nya pos-
ter.
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Figure 13: Mockup för startsida företagsadministration

Figure 14: Mockup sida för att redigera fasta register
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4.3 Sidkonstruktion
För att skapa en grund till projektet används ASP.NET WebForms och det gene-
reras då en struktur med vissa standardsidor, login kontroller och Bootstrap som
ramverk. Vi byter dock ut Bootstrap versionen till en senare version, vi laddar
också ner och inkluderar Font Awesome biblioteket[16] för att få tillgång till ett
större utbud av ikoner. Vi kommer att behålla den inbyggda funktionaliteten för
inloggning men ta  bort  övriga standardsidor  och skapa egna,  dokumentation
och konstruktionen av dessa sidor beskrivs stegvis i de följande kapitlen. Varje
sida som visas utåt i applikationen består utav en aspx sida där layouten skapas,
som byggs upp utav  asp- samt HTML komponenter, en aspx.cs som vi refererar
till som CodeBehind och där datan som skall bindas till komponenterna i aspx
sidan tillämpas. Till varje sida skapas också en BL klass för att hantera affärslo-
giken, som vi sedan initierar en ny instans utav i CodeBehind filen för att kom-
ma åt metoderna vi skapar där.

4.3.1 Sidhuvud, navigering och sidfot – Master.Site

Projektet har en  mastersite som innehåller sidhuvudet med referenser till alla
Script- samt CSS filer, sidan innehåller även applikationens navigering, in- och
utloggningskomponenter samt sidfot. Denna sida kommer användas som master
site för alla sidor i applikationen med undantag för inloggningssidan som skall
ha ett helt annat utseende och därmed inte innehålla samma information. Till in-
loggningssidan skapar vi istället en egen mastersite.  

I navigeringen skall det även finnas en informationslänk som innehåller kortfat-
tad information om webbplatsen samt övergripande information om hur man
använder SPÅRA Fisk. Denna information tillämpas i ett Bootstrap Modal Win-
dow, som placeras innan sidfoten och som visas när man klickar på informa-
tionslänken. Visningen av informationsfönstret triggas genom att man anger da-
ta-toggle=”modal” samt data-target=”#InfoPopUp”, där  data-target motsvarar
ID:t på det element som skall visas.

4.3.2 Logga in – Login.aspx

För att konstruera inloggningssidan har vi utgått från standardsidan för inlogg-
ning som genererades upp när vi skapade projektet. Vi har modifierat formulä-
ret för att efterlikna skissen, placerat formuläret i ett div element för att kunna
centrera och anpassa det samt lagt till produktens logga. Inloggningssidan har
också fått en egen master.site där vi tagit bort navigeringen och likaså sidfoten. 

4.3.3 Startsida – Default.aspx

Startsidan skall innehålla en tabell som visar information om företagets inkom-
mande partier från HaV. Tabellen som skall visas byggs upp med hjälp av en
GridVy och då databasen är normaliserad och partinformationstabellen (MW-
Lot) endast innehåller nyckelattribut skapar vi här en ny klass för att hantera
kommunikationen mot databasen i DAL biblioteket. Dettat görs genom att vi
skapar  en  ny  klass,  MWLot_DB,  som  vi  låter  ärva  från  basklassen
MWLot_DB_Bas, i den nya klassen skapar vi en ny metod, se konstruktion i fi-
gur 15, i metoden konstruerar vi sedan en SQL fråga för att returnera den öns-
kade datan från databasen. SQL frågan konstrueras enligt figur 16 nedan.  
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Eftersom vi bygger ut databasfrågan genom att slå ihop flertalet tabeller ur data-
basen för att komma åt fler attribut resulterar det i att värdeobjektet som retur-
neras även måste innehålla dessa egenskaper. För att lösa detta skapar vi ett nytt
värdeobjekt, vi omvandlar då MWLot_VO till en partiell klass och utökar VO
biblioteket med en mapp, Partial, där vi placerar de nya klasserna och skapar en
ny partiell klass, MWLot_VO, där vi deklarerar de nytillkomna egenskaperna
för värdeobjektet. För att egenskaperna hos det returnerade värdeobjektet skall
tilldelas värdena från databasen behöver vi även läsa ut dessa från databasen
och tilldela dem till egenskaperna i den nya metoden. Detta görs genom sqlRea-
der på det sätt som figur 17 nedan visar. 

För att hantera affärslogiken för startsidan skapar vi en klass i BL biblioteket,
PartiInfo_BL, där vi placerar affärslogiken och använder klasserna i DAL bibli-
oteket för att kommunicera med databasen. I PartiInfo_BL deklarerar vi privata
variabler för _DB klasserna och sedan en metod för klassen där vi initierar des-
sa. Därefter skapar vi en metod som returnerar data från den _DB klass vi pre-
cis skapade. Metoden skall returnera en lista med värdeobjekt av typen MW-
Lot_VO. Listan skall endast returnera aktuella partier, det vill säga partier som
inte innehar  status  avslutad,  statuskoden för  avslutad i  databastabellen är 9.
Som standard skall  listan även sorteras efter fångstdatum i fallande ordning,
därför skapar vi en sträng med denna information och skickar med när vi anro-
par metoden. Metoden konstrueras enligt figur 18.
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Figure 16: konstruktion av SQL fråga i MWLot_DB : MWLot_DB_Bas

Figure  17: Tilldelning av värdena i databasen till  objektets egenskaper i metoden som
returnerar data från databasen

Figure 15: konstruktion av ny metod i MWLot_DB för att returnera data från databasen
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För att få åtkomst till dessa metoder i codebehind filen skapar vi en skyddad va-
riabel för PartiInfo_BL som vi sedan initierar i sidans Page_Load event. Däref-
ter tilldelar vi GridVyn, som vi skapade i aspx filen, en DataSource där vi anro-
par metoden GetJoinedList() från BL klassen och som returnerar datan som vi
skall visa i partitabellen. Vi binder även listan till GridVyn genom DataBind().
För att sedan visa värdena i GridVyn utåt bygger vi upp GridVyn utav kolumner
och asp:BoundField med DataFields för att välja den egenskap som skall visas. 

För att visa detaljerad information om ett parti skall man kunna klicka på en
knapp i GridVyn, för det använder vi ett asp:ButtonField med CommandName
och skapar ett OnRowCommand event som använder sig av CommandName at-
tributet. GridVyn använder PartiID (LotID) som DataKey attribut och detta lä-
ser vi in i OnRowCommand eventet för den rad som användaren klickar på. Vi
sparar sedan detta värde i en variabel som vi använder när vi ska anropa en me-
tod som returnerar data utifrån ett specifikt LotID från databasen. Även här vill
vi returnera beskrivningar av attributen och inte bara nyckelvärden därför upp-
repar vi proceduren som beskrevs ovan för att skapa en ny metod, GetLotDe-
tails_Join(string LotId), i MWLot_DB men med den skillnaden att vi konstrue-
rar metoden till att endast ta string LotId som inparameter. Därefter skapar vi en
metod i PartiInfo_BL som anropar denna metod från MWLot_DB och slutligen
skapar vi en MWLot_VO variabel och fyller den genom att anropa metoden. In-
formationen skall sedan visas i ett Bootstrap Modal Window där vi då placerar
ut informationen med hjälp av asp:Textbox. 

QuickView fönstret skall även visa en händelseöver för  partiet.  Denna visar  vi
genom att tillämpa en GridVy som listar transaktionerna. Även här gör vi en
sammanslagning av tabeller för att  kunna visa attributens beskrivning. Detta
görs i BL klassen genom att använda DB metoden GetList för att läsa ut en lista
av MWLotTr_VO och tillämpa en sträng som vi skickar med som inparameter
där vi konstruerar en SQL fråga med en JOIN utav två tabeller. Vi skickar också
med ett LotId som en hashtable parameter för att kunna returnera en transak-
tionslista associerad till ett parti. Denna metod konstrueras enligt figur  19 och
vi binder sedan denna metod till GridVyn genom att ange den som DataSource.
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Figure 18: Metod i PartiInfo_BL som returnerar metod från MWLot_DB

Figure 19: konstruktion av metod för att returnera data till händelseöversikt.
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För att QuickView fönstret skall visas korrekt när man klickar på knappen, som
är ett server side event, sparar vi LotId i ViewState[''id''] och gör först en kon-
troll genom If(Page.IsPostBack && ViewState["id"] != null). Där skapar vi en
instans av MWLot_VO som vi fyller och sedan placerar vi ut informationen i
textrutor, binder GridVyn som skall visa händelseöversikten och registrerar se-
dan ett script för att slutligen visa QuickView fönstret för användaren.

Det skall även vara möjligt för användaren att söka i partitabellen, för detta ska-
par vi en asp:TextBox och en server side knapp med ett Click event där vi läser
in värdet som fyllts i i textrutan. Värdet sparar vi i en variabel och konstruerar
en  metod  som  använder  _DB_Bas  metoden  GetList(string  inWhereString,
Hashtable Parameters) och där vi skapar en SQL sträng för att matcha texten
från sökrutan mot attribut i databasen. Metoden i PartiInfo_BL konstrueras en-
ligt figur 20. 

Sökmetoden använder också en variabel, ShowAll, som används för att kontrol-
lera om användaren kryssat i rutan för att även söka information bland avsluta-
de  partier.  Variabeln  är  av  typen  Boolean och  sätts  till  true i  en
Checked_Changed event på asp:checkboxen. Som standard är variabeln satt till
false. När sökningen är gjord och resultatet har returnerats i en ny lista visas
även en länk för att rensa sökning och återställa listan till ursprungsläget, denna
knapp innehåller ett Click event som rensar värdet från textboxen samt binder
om GridVyn till att visa standardlistan. 

Det skall också vara möjligt att sortera listan stigande/fallande på utvalda rubri-
ker. Detta tillämpar vi genom att tillåta sortering för GridVyn, lägga till SortExp
på de rubriker där vi vill möjliggöra sortering samt skapa ett  OnSorting event
för GridVyn. I det eventet kontrollerar vi sedan vilken kolumn det är som skall
sorteras, se figur 21. För att kontrollera vilken ordning listan är sorterad på an-
vänds en metod, se figur 22, detta gör att användaren kan klicka på rubriken för
att växla mellan stigande och fallande sorteringsordning.
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Figure 20: Konstruering av metod i PartiInfo_BL för att returnera en MWLot_VO lista
med sökresultat
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Dessa variabler används sedan i metoden som vi skapar i PartiInfo_BL för att
returnera den sorterade listan, metoden som vi skapar visas i figur 23.

26

Figure  21:  OnSorting  event  för  GridVyn  som  kontrollerar  vilken  kolumn  som  skall
sorteras 

Figure 22: Metod för att kontrollera sorterings ordning
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Användaren skall också ha möjlighet att visa listan över partier och även inklu-
dera alla avslutade partier i visningen. Detta möjliggör vi genom att lägga till en
checkbox som användaren kan kryssa i för att även visa avslutade partier i lis-
tan. För checkboxen skapar vi ett checked_changed event, se figur  24, där vi
kontrollerar om rutan är i kryssad eller inte, sparar värdet i en Boolean variabel.
True för i kryssad och false för ej i kryssad. Vi skickar med värdet som inpara-
meter i metoden vi skapar i PartiInfo_BL, se figur  25, där vi skapar en SQL
sträng som vi skickar med för att returnera en lista med information från data-
basen. 
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Figure 23: Metod för att returnera en sorterad lista

Figure 24: Checked_Changed event för att kontrollera om användaren kryssat i ruta för
att även visa avsultade partier
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PartiID:t som visas i tabellen skall vara en länk som leder till en enskild infor-
mationssida  som visar  detaljerad  partiinformation  samt  en  händelseöversikt.
Detta tillämpas genom att vi gör ID kolumnen i GridVyn till ett asp:ButtonField
och tilldelar den ett CommandName=''ShowDetails''. I OnRowCommand even-
tet, som vi skapade tidigare, lägger vi då till en kontroll för att avgöra om det är
detta CommandName som anropas. Om så är fallet, läser vi in index för den rad
som användaren klickat på och sparar sedan ner DataKey värdet för den raden,
vilket är PartiID:t (LotId) och skapar en Response.Redirect("Details.aspx?id="
+ LotId) för att skicka med PartiID:t till nästa sida där värdet fångas upp genom
en Request.QueryString[].

Slutligen  skall  vi  använda sidvisning för  partiinformationstabellen,  för  detta
skapar vi ett PageIndexChanging event, se figur 26, där vi även läser in variab-
lerna som har tillämpats i ViewState om användaren har valt att sortera listan.
Detta för att kunna bibehålla sorteringen även när man går till en ny sida, vi
måste också kontrollera värdet på ShowAll variabeln, för att kontrollera huruvi-
da användaren har valt att inkludera även avslutade partier i listan. Detta gör att
vi också måste skapa ett ny metod i PartiInfo_BL med tre inparametrar, denna
metod skapas på samma sätt som metoden för att returnera ett sökresultat från
databasen, men med tillägget att man också kontrollerar om det finns värden i
sorteringsvariablerna och, om så är fallet, lägger till dessa för att returnera datan
korrekt sorterad.
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Figure 25: Metod i PartiInfo_BL för att returnera en lista som inkluderar även avslutade
partier
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För att användaren skall få en känsla av att startsidan och partitabellen laddas
asynkront, och undvika att sidan laddas om vid varje händelse, har vi använt
UpdatePanel. Detta gör att användaren kan sortera, söka i listan och byta sida
utan att sidan laddas om.

4.3.4 Detaljerad partiinformation – Details.apsx

Sidan som visar detaljerad partiinformation nås endast genom att användaren
klickar på ID numret i partitabellen som visas på startsidan. ID numret som  an-
vändaren klickar på skickas med i en Response.Redirect() till detaljsidan där vi
fångar upp ID värdet genom en Request.QueryString["id"] i sidans Page_Load
event.  Där skapar vi en ny instans av ett  MWLot_VO värdeobjekt och med
hjälp av ID numret, hämtar vi data från databasen genom att vi återanvänder
metoden GetEventListById(id) från PartiInfo_BL. Då vi även skall visa en hän-
delseöversikt, så samma sätt som vi visar den i QuickView fönstret på startsi-
dan, återanvänder också den metoden för att läsa ut en transaktionslista, det vill
säga en lista med MWLotTr_VO. Båda dessa metoder och hur de är konstruera-
de finns beskrivet i föregående kapitel under beskrivningen av uppbyggnaden
utav startsidan. 

För underlätta navigering på sidan lägger vi även till en tillbaka knapp på sidan
som tar användaren tillbaka till  startsidan. Detta tillämpas genom att vi först
sparar den url  adress som användaren kommer ifrån i en ViewState variabel
med hjälp av ViewState["RefUrl"] = Request.UrlReferrer.ToString(). Denna va-
riabel använder vi sedan i ett click event där vi skapar tillbakaknappen och an-
vänder url adressen som sparades i en Response.Redirect().

4.3.5 Nytt Parti – Create.aspx

Sidan skall innehålla två stycken alternativ för att kunna registrera ett nytt parti,
för detta skapar vi ett div element där vi använder Bootstrap attributet role=''ta-
blist'' som omsluter två stycken paneler, en för vardera registreringsalternativ.
Panelernas standard läge är kollapsade och man klickar på rubriken för att ex-
pandera dem och visa innehållet. För att funktionaliteten inuti panelerna skall
kunna hanteras asynkront omsluts själva panelkropparna utav UpdatePanels.  
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Figure 26: PageIndexChanging event för GridVy som visar partiinformation
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Manuell registrering

Första alternativet för att registrera ett parti är genom manuell registrering. Vi
använder här ett formulär som börjar med en textruta för att först fylla i mängd
på partiet. Enheten för mängden är alltid KG och detta sätts per automatik i Co-
deBehind filen och visas tydligt för användaren genom ett addon tillägg vid tex-
trutan.  Därefter väljs  alla egenskaper som är obligatoriska för partiet  genom
dropdown menyer som är bundna till  de fasta informationstabellerna. För att
binda dessa menyer skapar vi en metod, se figur 27, i Create_BL för att returne-
ra en lista över arter, det vill säga en lista bestående av MWSpecies_VO. Denna
lista anger vi sedan som DataSource för menyn samt binder den i codebehind
filen för att kunna visa arterna för användaren. I aspx filen för dropdown menyn
anger vi sedan vilka attribut som skall vara  DataValueField samt  DataTextFi-
eld, DataValueField är det värde som används som identifierare för attributen i
menyn och DataTextField är det som användaren ser i menyn. 

Dessa steg upprepar vi för alla dropdown menyer som skall finnas i formuläret.
Dropdown menyerna binds i sidans Page_Load i en if(!IsPostback) kontroll. 

I  formuläret skall  det också finnas datumfält,  både för fångstdatum och bäst
före datum. För att underlätta datumvalen för användaren lägger vi till en knapp
med en kalenderikon som triggar visningen av en kalender där användaren kan
välja datum. Till kalenderfunktionen använder vi jQuery Datepicker. När an-
vändaren klickar på ett datum skall detta fyllas i i textrutan automatiskt. Då des-
sa kolumner inte hanteras som datumkolumner i databasen, utan endast accepte-
rar värden av typen Int, måste vi formatera om datumvisningen innan vi kan
spara den till databasen. Detta gör vi enklast genom att tillämpa formatet direkt
i jQuery funktionen när användaren väljer ett datum och innan vi visar det i tex-
trutan, se figur 28. På så vis kan vi även validera fältet för att kontrollera så att
det både är ifyllt och dessutom angivet i korrekt format.

30

Figure 27: Metod i Create_BL som returnerar 
artlista
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Alla fält i formuläret är obligatoriska, med undantag för ID fältet där använda-
ren kan välja att skriva ett eget nummer eller att lämna fältet tomt för att auto-
matiskt skapa ett ID. För att kontrollera detta använder vi oss utav RequiredFi-
eldValidator. För fälten som används för att ange mängd och datum används
även RegularExpressionValidator för att kontrollera så att värdena har angivits i
korrekt format. För att trigga validering av just dessa fält innan datan skall spa-
ras anges också en ValidationGroup. 

I slutet av formuläret finns en knapp för att skapa partiet som sparar datan till
databasen. För att hantera detta används ett Click event på knappen där vi först
skapar en ny instans av en MWLot_VO variabel där vi sedan tilldelar värdeob-
jektets egenskaper värdena från formuläret som användaren fyllt i. Värdeobjek-
tet  skickar  vi  sedan  med  som  inparameter  i  den  metod  som  vi  skapar  i
Create_BL, se figur 29.

Innan eventet för att spara data till databasen triggas valideras formuläret ge-
nom att vi anger en ValidationGroup för knappen.
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Figure  28: formatering av datum som väljs från jQuery
datepicker

Figure 29: Metod för att spara nytt parti till databasen  i Create_BL
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För att rensa värdena i textrutorna och återställa menyerna till det förvalda vär-
dena har jag skapat två stycken metoder som hanterar detta. För metod som ren-
sar värdena i textrutorna se figur 30. För metod som återställer menyerna se fi-
gur 31.

Registrering utifrån ett tidigare parti

Alternativ två för att registrera nytt parti är genom att användaren väljer att utgå
från ett befintligt, tidigare registrerat parti. Dessa partier visas med partinummer
i en dropdown meny där användaren väljer ett parti för att visa ytterligare infor-
mation samt fylla i datum och även välja mellan att nedärva alla egenskaper
från partiet eller redigera någon information först. Denna dropdown meny binds
i sidans Page_Load event. När ett parti väljs i menyn använder vi i OnSelected-
IndexChanged event för att fånga upp det valda PartiID:t, skapa en ny instans
av ett MWLot_VO som vi tilldelar egenskaperna från det valda partiet genom
att  skapa en metod som hämtar  information från databasen med hjälp av id
numret. Dessa egenskaper binder vi sedan till textrutor som visas för använda-
ren, textrutorna sätts till readonly för att förhindra att värdena i dem ändras. Om
användaren vill justera några egenskaper för partiet, lägger vi till en knapp för
detta, ''redigera värden'', som döljer textrutorna och istället visar dropdown me-
nyer med information från de fasta registren. Där tilldelar vi menyerna ett för-
valt värde motsvarande det ursprungliga partiets egenskap, på så vis kan använ-
daren välja att tilldela partiet en ny egenskap genom att välja en ny egenskap i
menyn eller låta det förvalda värdet vara orört. För att avgöra om användaren
klickat på ''redigera värden'' eller ej använder vi en Boolean variabel som sätts
till  true om användaren väljer att redigera, i annat fall är den false. Som stan-
dard är den då satt till false. Även här måste användaren ange mängd samt datu-
minformation för partiet,  dessa fält  konstrueras  på samma sätt  som beskrivs
ovan,  under  funktionaliteten  för  manuell  registrering.  När  användaren  sedan
väljer att skapa partiet och gör vi först en kontroll av Boolean variabeln i even-
tet,  och om den är  false läser vi endast in informationen från de nya fälten,
mängd och datum, och låter de övriga fälten nedärvas från det det ursprungliga
partiet. I annat fall läser vi även in de valda värdena från menyerna innan vi
skapar det nya partiet och sparar det till databasen. Även här valideras fälten
med med hjälp av en valideringsgrupp som triggas när användaren klickar på
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Figure 30: metod för att rensa 
värden i textrutor

Figure  31:  metod  för  att  återställa
dropdown menyer 
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''Skapa parti'' som kontrollerar att alla uppgifter är korrekt ifyllda. När datan är
sparad rensas värdena från både textrutorna och menyerna. Menyerna döljs och
textrutorna sätts till att visas som standard, även om vi döljer hela detta området
tills användaren väljer ett nytt partiId. Detta för att vi i första hand vill visa tex-
trutorna nästa gång användaren väljer ett partiID.

4.3.6 Skapa Produktionsparti – Transformation.aspx 

Sidan är konstruerad så att användaren först väljer en fiskart från en dropdown
meny därefter visas en lista på partier innehållande den valda fiskarten. I listan
läggs det till ett checkbox fält för att användaren skall kunna markera och välja
flera partier för att skapa ett nytt parti utav. I ett checkbox_checked event loo-
pas listan igenom och fångar upp de rader som är i kryssade och lägger till des-
sa i en ny lista av MWLot_VO som används som datakälla för en ny GridVy,
som visar vilka partier som valts som ligger till grund för det nya partiet. Denna
gridvy innehåller också fält för att kunna ange den mängd som skall användas
från partiet. Själva omvandlingen identifieras genom att partierna som används
blir tilldelade ett GUID. Det nya partiet får ett nytt partiID och användaren mås-
te även fylla i nytt bäst före datum, presentation, beredning och lager. PartiID:t
genereras genom en funktion, GetNewLotID(), som är skapad tidigare. Presen-
tation, beredningsegenskaper samt lager väljs från menyer. När partiet skapas
registreras ett nytt parti med de valda egenskaperna samtidigt som urvalslistan
loopas igenom och registrerar ett händelseevent av typen transform för varje rad
(parti) i listan.

4.3.7 Försäljning – Ship.aspx

Sidan för att registrera en försäljning är uppbyggd på samma sätt som ovan-
nämnda sida,  produktionspartier,  med undantag för att  man här också måste
välja en mottagare för försäljningen.  Mottagare väljs  ur en meny,  finns inte
mottagaren i listan så finns det ett formulär för att registrera en ny mottagare
och när denne sparas binds mottagarmenyn om och visar även den senast tillag-
da. Vid försäljning används inte heller funktionen för ett nytt partiID, utan an-
vändaren kan istället ange ett externt OrderId, anges inte det används ett GUID
för att identifiera försäljningen. 

4.3.8 Redigera informationsregister – Tables.aspx

Detta är sidan där användaren ges möjlighet att hantera de fasta informationsta-
bellerna. Sidan byggs upp utav Bootstrap role=''tablist'' där varje register visas i
en GridVy som är placerad inuti en collapsible panel. Varje panel omsluts också
utav en UpdatePanel för att innehållet skall kunna redigeras asynkront i webblä-
saren. GridVyn byggs upp med hjälp av TemplateFields och ItemTemplates för
att kunna visa olika lägen av kolumnerna. Ett standardläge,  ItemTemplate, där
användaren  endast  kan  läsa  informationen  i  listan,  samt  ett  redigeringsläge,
EditTemplate, där värdena i kolumnerna binds till textrutor som användaren se-
dan kan redigera. Dessa lägen nås genom knappar i slutet av varje rad, en knapp
för att uppdatera värdena i raden som då ändrar EditIndex på raden till att visas.
När redigeringsläget är aktivt finns det också en knapp för att avbryta redige-
ringen, ett  Cancelevent,  som då återställer  EditIndex för raden så att redige-
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ringsläget döljs och standardläget visas igen. Funktionaliteten för dessa knappar
hanteras genom RowEditing- och CancelRowEditing event, se figur 32. 

I  redigeringsläget  kan användaren välja  att  ändra värdena i  kolumnerna och
uppdatera dessa i databasen, detta tillämpas genom att vi skapar ett Click event
för ''Uppdatera'' knappen. Konstruktionen av detta event visas i figur 33. I even-
tet binder vi också om GridVyns DataSource för att visa det listan med det upp-
daterade värdet.

 
För att användaren skall kunna lägga till nya poster i tabellen skapar vi en Foo-
terTemplate bestående av textrutor motsvarande kolumnerna i tabellen. Där kan
användaren fylla i information som hon önskar spara till databasen, slutligen
lägger vi till en knapp för raden med ett CommandName som vi sedan kontrol-
lerar i ett RowCommand event, se figur 34. I eventet sparar vi informationen till
databasen genom en metod, AddSpecies(MWSpecies_VO), som nyttjar en IN-
SERT metod i databasklassen.
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Figure 32: Edit- samt Cancelevent i GridVyn för hantering av värden i 
informationstabellerna

Figure 33: Click event för Uppdatera knapp som uppdaterar informationen i databasen

Figure 34: RowCommand event för att spara ny information till databasen
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Denna funktionalitet upprepas och tillämpas sedan för varje panel på sidan som
innehåller en informationstabell. 

4.3.9 Terminering – Terminate.aspx 

Sidan för att skapa en terminering listar alla partier i en GridVy som är upp-
byggd på samma sätt som ovannämnda sida för att redigera register. Varje rad
har en knapp som aktiverar redigeringsläget för raden där mängden binds till ett
input fält som användaren fyller i. I redigeringsläget binds även en meny som
visar termineringsalternativen. I redigeringsläget finns två knappar, en för att
avbryta händelsen och för att som slutföra händelsen som registrerar ett termi-
neringsevent för partiet. Tanken är, att här i framtiden också skall skapas en av-
räkningsfunktion som räknar av mängd från partierna för varje händelse som re-
gistreras och det är då den kvarvarande mängden som skall visas här för använ-
daren.

På termineringssidan är det också förberett ett urvals fält, där användaren skall
kunna välja att visa partier genom att ange en kvarvarande maxmängd för de
partier som hon vill visa. Denna funktion är dock inte implementerad i skivande
stund.

4.3.10 Företagsadministration – UserAdmin.aspx

Sidan där företagets administratör skall kunna hantera företagsuppgifter samt
lägga till och ta bort användare består av en huvudkolumn där företagsinforma-
tionen, så som adress, organisationsnummer och epost visas. Dessa fält binds
samman med attributen från MWSysInfo tabellen i databasen. I huvudkolum-
nen skapar vi också en collapsible panel som innehåller en GridVy som visar en
lista på eventuella lager som företaget har registrerat. Denna GridVy byggs upp
på samma sätt som informationstabellerna i kapitel  4.3.8 och vi återanvänder
även samma metodik för att hantera redigering av fält samt tillägg av ny lager-
post i tabellen. 

Under huvudkolumnen delar vi upp en div i två lika stora kolumner, där vi i
första kolumnen visar en lista på befintliga användare för företaget, genom att
läsa ut detta från databasen. I den andra kolumnen tillämpar vi ett formulär där
administratören kan skapa nya användare. För detta används den inbyggda logi-
ken för användarhantering i .NET.

4.3.11 Mobilanpassning av tabeller

För att göra tabellerna mobilanpassade använder vi oss utav ngResponsiveTa-
bles[15] som vi laddar ner och implementerar i projektet. Med hjälp av Java-
Script och CSS klasser omvandlas varje rubrik i tabellen till en vänsterställd ko-
lumn och istället visas informationen i kolumner till höger.  
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4.4 Logga och färgschema
Loggan är framtagen av marknadsgruppen vid Direktkonsult i samarbete med
en extern Art Director. Vad gäller färgschemat är det är framtaget av marknads-
gruppen i samråd med utvecklaren och författaren av den här rapporten. 

Logga, samt färgschema med accentfärger visas i figur 35 nedan.

Då logga och färgschema inte var framtaget vid produktutvecklingens start fär-
digställdes layouten och grunden för applikation först med andra färger. När
färgschemat sedan var klart skapades ett nytt Bootstrap tema med specialan-
passningar för SPÅRA. Detta gjordes genom att jag först laddade hem och ut-
gick från ett Bootstrap tema från Bootswatch[17] med hjälp av GIT[18], instal-
lerade dependencies genom npm install. Därefter modifierade jag ett tema med
egna variabler, färger och inställningar för att det skulle passa produktprofilen.
Slutligen har jag använt mig av Grunt för att kompilera koden och bygga nya
CSS filer som sedan fick ersätta de befintliga i projektet, för att applikationen
skulle få ett unikt utseende. 
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Figure 35: Logga och färgschema för produkten SPÅRA Fisk
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5 Resultat
Resultatet är en webbapplikation där användaren av produkten kan utläsa parti-
information samt hantera sina fiskpartier. Startsidan presenterar en översikt över
partierna där de även kan visa detaljerad information. Användaren kan även re-
gistrera nya partier genom två olika alternativ. Skapa produktionspartier genom 
att slå ihop flera partier, registrera försäljningar samt göra termineringar på 
kvarbliven mängd av partierna. Det finns också funktionalitet för att hantera de 
fasta informationstabellerna som innehåller de egenskaper som används vid 
partihantering.

Applikationen har fått en loginsida som kommer att användas som landningssi-
da för webbplasten. Funktionaliteten för denna är dock inte implementerad i 
skrivande stund, så även om funktionaliteten är förberedd kan kravet om en lo-
ginfunktion inte räknas som uppfyllt då det inte är tillämpat full ut ännu. 

Eftersom inloggning inte är tillämpad och aktiv i dagsläget är inte heller funk-
tionaliteten för företagsadministrationssidan implementerad. Layouten är dock 
klar och allt är förberedd med ingen funktionalitet är bunden till sidan ännu och 
det kravet kan därför inte heller räknas som helt uppfyllt i dagsläget.

För kommunikation mellan webbapplikationen och databasen används en Web-
service av typen WCF där vi har tillämpat metoder som sedan konsumeras av 
applikationen. I webservicen används DAL-, BL- samt VO logik för att skapa 
en hållbar struktur. 

Applikationen är uppbyggt enligt HTML5, CSS3 standard och följer W3Cs rikt-
linjer. Alla sidor på den publicerade webbplatsen är validerade med hjälp av 
W3C:s valideringstjänst [19]. Den kompletterande CSS filen med egna anpass-
ningar validerar korrekt som CSS3. HTML koden för startsidan däremot klarar 
inte valideringen men får endast fel på align attributet som används på några td 
element, se figur 36. Detta attribut används endast i partiinformationstabellen 
för att högerjustera QuickView knappen, och det var endast genom att vi la till 
align attributet bland tabellegenskaperna i asp komponenten istället för i en 
CSS klass som vi lyckades uppnå önskat resultat. Därför väljer vi att bortse från
detta fel och låter det vara, skulle fallet vara så att attributet i något webbläsare 
inte läses in korrekt är detta inte något som påverkar användbarheten utan en-
dast kan upplevas som ett mindre skönhetsfel. 
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Figure 36: valideringserror för HTML kod på startsidan
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Applikationen är användbar och fungerar på dator likväl som på mobil, även 
om mobilversionen har mer att önska. Designen är responsiv och tabellerna är 
specialanpassade för bättre visning på mindre enheter. Webbplatsen har också 
en tydlig navigering och ett färgschema som är anpassat utefter produktens gra-
fiska profil. Tillgänglighetet på webbplatsen ökar också då det är möjligt att an-
vända tangentbordet för att navigera sig fram och även genomföra de olika 
funktionerna i applikationen. Det går exempelvis att skapa ett nytt parti genom 
att endast använda sig utav tangentbordet.

Ett mer detaljerat resultat av funktionskraven för de sidor med mest bakomlig-
gande funktionalitet presenteras mer ingående i kapitel 5.1.

5.1 Funktionsresultat av sidorna i webbapplikationen 

5.1.1 Startsida

Startsidan som nås när användaren har loggat in visar en lista med företagets in-
kommande partier från HaV. Enligt kraven sorteras listan efter fångstdatum i
fallande ordning. Det finns möjlighet att sortera listan stigande/fallande på ru-
brikerna PartiID, fångstdatum samt status. Som standard visas inte heller partier
med status 9, avslutade partier. Vill man visa avslutade partier i listan måste
man kryssa i alternativet för att även visa dessa. Listan uppdateras då och visar
även avslutade partier, detta utan att sidan laddas om eftersom listan omsluts av
en UpdatePanel. Resultatet av startsidan vid standardvisning visas i figur 37.

 

Startsidan har också en sökfunktion för att användaren skall kunna söka igenom
listan efter önskat värde. Användaren fyller i ett värde i textrutan och måste
klicka på enter. Värdet fångas upp och matchar det mot tabellerna i en SQL frå-
ga till  databasen och returnerar  en lista  med eventuellt  resultat.  Användaren
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Figure 37: Resultat: Startsida inloggade användare
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måste klicka på enter för att göra en sökning eftersom sökningen görs i Code-
Behind filen med hjälp en SQL fråga. En snyggare lösning på sökfunktionen
hade varit att tillämpa en JavaScript funktion som loopar igenom kolumnerna i
listan efter resultat som matchar det ifyllda värdet i realtid samtidigt som värdet
fylls i och visar det dynamiskt för användaren. Denna lösning lyckades vi dock
inte tillämpa då vi använder sidvisning av listan och vid användning av en Java-
Script baserad sökning loopas endast de kolumner som är synliga på ''framsi-
dan'', och den aktuella sidan igenom. Resultatet som visas är därmed inte tillför-
litligt. Vi har därför valt att här prioritera funktionalitet för användarupplevelsen
för att uppnå ett önskvärt resultat.  

När sökningen är gjord visas även en knapp för att rensa sökning och återställa 
listan till standardvisningen.

Det finns en knapp i slutet av varje rad för att visa detaljerad partiinformation 
samt händelseöversikt i ett PopUp fönster. Resultatet av QuickView visning för 
ett parti visas i figur 38. Här har vi också gjort en JOIN utav flera tabeller i da-
tabasen för att kunna visa beskrivningar av partiegenskaperna och inte bara 
nyckelvärden.
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Figure 38: Resultat: QuickView startsida
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Informationstabellen är specialanpassad för visning på skärmar som understiger
768px med hjälp av ngResponsiveTables, resultatet av detta blir en bättre vis-
ning av tabellinformationen på mindre skärmar. Hur anpassningen av tabellerna
samt hur startsidan ser ut på en mindre skärm visas i figur 39. Här döljs också 
knappen för QuickView och användaren måste klicka på partinumret för att visa
detaljerad information samt händelseöversikt, då denna sida är bättre anpassad 
för mindre skärmar.

I navigeringen finns också en informationslänk där användaren kan se informa-
tion om webbplatsen samt kortfattad information om hur man använder SPÅ-
RA.

Alla verifierbara mål för startsidan som finns beskrivna i kapitel 1.4 samt i 
kravspecifikationen i kapitel 4.1 har uppnåtts och genomförts.

5.1.2 Detaljsida för partiinformation

Sidan för att visa detaljerad partiinformation nås endast genom att användaren
klickar på partiID:t på startsidan, informationssidan visar detaljerad partiinfor-
mation samt en händelseöversikt. Den här sidan kommer i huvudsak att använ-
das  vid  visning  på  mindre  enheter,  då  användaren  inte  har  möjlighet  till
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Figure  39:  Resultat:  Startsida  inloggade,
mobilvy/mindre skärm
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QuickVIew visning på skärmar mindre än 768px. För att underlätta navigering
har det också lagts till en ’’tillbaka till föregående sida’’-länk.

5.1.3 Skapa nytt parti

Sidan för att skapa nytt parti har skapats två alternativ, helt enligt kraven. Båda
ligger i expanderbara div element som expanderas när man klickar på rubriken,
endast en div kan vara expanderad åt gången, och den som är öppnad döljs au-
tomatiskt när den andra rubriken väljs. Detta för att vi placerat båda elementen
inuti en Bootstrap tablist. Innehållet i varje div omsluts av UpdatePanel för att
innehållet skall kunna uppdateras dynamiskt. Resultatet visas i figur 40.

Manuell registrering av nytt parti

Vid val av manuell registrering expanderas alternativ ett och ett formulär för att
fylla i partiegenskaper visas, egenskaperna väljs ur dropdown menyer bundna
till informationstabellerna, dessa tabeller binds redan i sidans Page_Load event
för att kunna vara synliga när användaren expanderar formuläret. För att tydlig-
göra vad som skall väljas från listorna har vi i aspx filen manuellt lagt till en Li-
stItem  i menyn, med beskrivning och ''none'' som värde, detta möjliggörs ge-
nom att ange attributet AppendDataBoundItems="true" för menyn. 

I efterhand tillkom också krav på att användaren skulle ha möjlighet att manu-
ellt lägga till ett fartyg direkt vid registreringen, för detta la vi till ett fält för
detta som visas med hjälp av en knapp och bootstrap collapse. När användaren
sedan skapar partiet görs en kontroll på om det finns någon ifyllt värde i dessa
fält och om så är fallet sparas informationen för det nya fartyget till databasen,
vi returnerar det senast tillagda fartyget från databasen och använder det när vi
skapar partiet, om användaren inte fyllt i några värden används istället värdet
från menyn. Resultatet av sidan när användaren väljer manuell registrering vi-
sas i figur 41.
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Figure 40: Resultat: Sida för att registrera nytt parti
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Fälten skall också valideras när användaren klickar på knappen för att skapa
parti. Detta är löst genom RequiredFieldValidator- samt ReqularExpressionVa-
lidator komponenter och felmeddelande visas om användaren inte fyllt några
värden eller angivit korrekt format, felmeddelandena försvinner sedan ett efter
ett när användaren fyller i fälten.

Registrering av parti utifrån ett tidigare registrerat parti 

Att skapa ett parti genom att utgå från ett tidigare registrerat parti görs genom
att  användaren  först  väljer  ett  partiId  från  menyn,  detta  partiets  egenskaper
binds till textrutor och som blir synligt för för användaren. Användaren kan väl-
ja att redigera informationen i fälten genom att klicka på en ''redigera'' knapp,
textfälten döljs då för användaren och istället visas menyer där ursprungsparti-
ets egenskaper binds till det förvalda värdet för menyn. Användaren kan då väl-
ja att ändra egenskaperna eller att låta dem vara vid registreringen av ett nytt
parti. Användaren måste även här ange mängd samt datuminformation för parti-
et,  datum välj  enkelt genom en kalenderPopUp tillämpad genom jQuery och
även i detta formulär valideras fälten innan informationen läses in och sparas
till databasen. Resultatet av redigeringsläget visas i figur 42.
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Figure 41: Resultat: Registrera nytt parti manuellt
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Likväl som för startsidan har alla mål samt krav som beskrivs i de inledande ka-
pitlen uppnåtts.

5.1.4 Skapa Produktionsparti & Registrera försäljning

Alla krav gällande transformeventet,  att  kunna skapa  produktionspartier,  har
uppnåtts och resultatet visas i figur 43. 

Ytterliggare är det också tillagt en funktion för att kunna visa detaljerad partiin-
formation genom en QuickView knapp som visar informationen i  ett PopUp
fönster utan att användaren behöver lämna sidan.
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Figure 42: Resultat: Registrera nytt parti från befintligt parti med möjlighet att redigera
uppgifter
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5.1.5 Terminering 

Alla krav gällande termineringseventet har uppnåtts och resultatet visas i figur
44 nedan. Användaren väljer ett parti i tabellen, anger mäng och terminerings-
typ och slutför terminering. Alla krav för att skapa en termineringshändelse 
återfinns i resultatet av sidan. 
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Figure 43: Resultat av sida för att skapa produktionspartier

Figure 44: Resultat: sida för att genomföra termineringar
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5.2 Tillgänglighetstester
Under utvecklingens gång, och under framtagningen av den grafiska profilen,
har användbarhet och tillgänglighet tagits med i beräkningen. Detta har kontrol-
lerats genom ett test av startsidan där den simulerats vid olika typer av synned-
sättningar. 

För att testa hur startsidan skulle upplevas av en person som lider av nedsatt
färgseende har vi simulerat en bild av startsidan för de olika typerna av dys-
funktionellt  färgseende  genom Etre  Colorblindness  Simulator[20].  Resultatet
visas i figur 45, 46 samt 47 nedan. Det går klart och tydligt att använda webbsi-
dan trots nedsatt färgseende men med en viss differens i hur färgerna uppfattas.
Protanopi innebär att man har svårt att urskilja lågfrekvent ljus och därmed lätt
förväxlar röda-, gröna- och gula nyanser. Deuteranopi innebär att man har svårt
för mellanfrekvent ljus och ofta förväxlar röda och gröna nyanser,  denna ned-
sättning av färgseende är den vanligaste formen, den är vanligast hos män och
ca 1-5 % av den manliga befolkningen beräknas vara drabbade. Tritanopi inne-
bär att man har svart för högfrekventa ljus och svårt att urskilja violetta nyanser.
[20][21]   

SPÅRA är utvecklad efter riktlinjerna som är upprättade av Web Accessibility 
Initaitive (WAI)[22] för tillgängliga webbplatser med bland annat tydliga fel-
meddelande, beskrivande länkar, knappar och texter, korrekt HTML struktur. 
Dock når webbplatsen inte upp till kraven för att godkännas utav Web Content 
Accessibility (WCAG) nivå 2.0, detta beror till största delen på startsidan och 
align attributet som används i partiinformationslistan. Då webbapplikationen 
skall användas av privata aktörer som en produkt och inte utav den offentliga 
sektorn är detta inget som vi lägger någon vikt vid att åtgärda eller göra om i 
nuläget.
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Figure 45: simulering av 
startsidan för person som lider 
av protanopi, svårt att urskilja 
röda färger 

Figure 47:  simulering av 
startsidan för person som lider 
av deuteranopi, svårt att 
urskilja gröna färger

Figure v46:  simulering av 
startsidan för person som 
lider av tritanopi, svårt att se
violetta nyanser färger
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5.3 Inloggning och användarroller
Detta är i nuläget inte implementerat och vi anser inte det nödvändigt att sätta 
upp det så länge som produkten endast skall testas internt och inte använder nå-
gon skarp data. Det kommer istället att sättas upp när produkten skall imple-
menteras  för kund och vi kommer då fortfarande att nyttja den inbyggda an-
vändarhanteringen i ASP.NET.

5.4 Publicering 
Slutligen har SPÅRA Fisk publicerats publikt på en server hos direktkonsult för
att produkten skall kunna testas och utvärderas intern innan den implementeras 
hos kund. Publiceringen har skett genom att man väljer publiceringsalternativet 
från Visual Studio, bygger både projektet och webservicen och publicerar de till
en mapp på datorn. Dessa filer kopieras sedan till den instans på ISS servern där
applikationen skall vara synlig, på själva server datorn. 
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6 Slutsatser
Det har varit ett extremt utmanande projekt och stundtals väldigt svårt men 
samtidigt det roligaste och utan tvekan det mest givande jag gjort under hela 
studietiden. Jag är väldigt nöjd med hur resultatet blev även om det såklart finns
mer att önska och saker man kunde gjort annorlunda. Något jag insåg ju längre 
projektet gick var hur viktigt det är att sätta sig in i och förstå bakgrundsmateri-
alet samt få en klar bild över användarflödet. Det underlättar verkligen utveck-
lingen om man förstår hur applikationen är tänkt att fungera ur ett användarper-
spektiv först, och jag kan ärligt erkänna jag hade ganska svårt att få ihop exakt 
hur allt skulle hänga ihop från början. Det gav dock med sig allt eftersom pro-
jektet fortlöpte och utvecklingen blev också enklare i takt med att förståelsen 
ökade. Det har också varit, och är, ett levande projekt, där kraven inte alltid har 
varit jätte tydliga utan det har tillkommit krav sent i utvecklingen och ändrats 
både i databasen och funktionskraven, vilket emellanåt har lett till att en del si-
dor och metoder fått skrivas om för att uppnå önskat resultat. Webservicen är ett
sådant exempel som tillkom relativt sent i projektet. Webservicen används även 
i andra syften hos företaget och därför har en del metoder skrivits om för att 
kunna användas till fler ändamål samt undvika duplicering av kod. De grund-
läggande principerna i metoderna är dock fortfarande de samma, men om man 
skulle studera källkoden i dagsläget ser man att en del funktioner inte längre he-
ter samma som i rapporten. 

Även sidorna för att hantera produktionspartier, försäljning och terminering till-
kom väldigt sent i utvecklingen mest på grund av missförstånd från min sida 
över hur flödet för att registrera olika händelser skulle fungera. Detta skulle 
kunna ha undvikits om jag hade haft bättre förståelse och klarare bild över flö-
det, samt om vi hade haft en tydligare kravbild från start. 

Tidsmässigt så tog det lite längre tid äv vad jag hade estimerat från början, och 
det är mycket funktioner som ligger bakom varje sida. De flesta mål och krav 
som sattes i början av projektet kan räknas som uppfyllda och även de krav som
tillkom lite senare i arbetet har jag lyckats genomföra. Även om jag såklart har 
stött på problem under utvecklingens gång så har det inte känts omöjligt utan 
jag har lyckats komma på lösningar och överkomma de flesta hinder som dykt 
upp relativt enkelt.

Den absolut största utmaningen i projektet har varit att sätta sig in i hur man ar-
betar i .NET och den tekniken fungerar. Hur man arbetar med server side event 
och hur man skall tänka när man arbetar med objektorienterad programmering.

I det stora hela är jag väldigt nöjd med resultatet av projektet och vad jag har 
åstadkommit. Framförallt så har jag har lärt mig väldigt mycket på väldigt kort 
tid och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla både produkten och 
mig själv.
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6.1 Vidareutveckling 
I kommande version av SPÅRA kommer det att utvecklas en mobilapplikation 
där funktionerna skall anpassas bättre för mobilanvändning, användaren skall 
också kunna använda kameran på sin smartphone för att scanna av streckkoden 
på sina partier och därigenom snabbt få upp partiinformation och därifrån kun-
na välja att omvandla partiet, scanna in ytterligare ett parti och lägga till för att 
kunna skapa ett nytt produktionsparti eller genomföra en försäljning. 

Det är också tänkt att integreras ett system för att kunna skapa och skriva ut eti-
ketter för att märka upp partierna direkt när de skapas.

Förslagsvis skulle man också kunna skapa en funktion där användarna kan ska-
pa egna favoritlistor, det vill säga kunna skapa egna mindre listor utifrån infor-
mationstabellerna som endast innehåller den information som användaren bru-
kar använda. 
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