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Sammanfattning	  
Detta	  exjobb	  beskriver	  skapandet	  av	  ett	  system	  från	  grunden	  som	  digitaliserar	  och	  automatiserar	  allt	  
pappersarbete	  för	  en	  motorcykelverkstad	  och	  på	  så	  sätt	  eliminerar	  all	  onödig	  arbetstid	  som	  går	  åt	  till	  
att	  leta	  fram,	  ta	  kopior	  och	  arkivera	  papper	  dagligen.	  	  	  

Resultatet	  är	  ett	  webbaserat	  system	  som	  kan	  användas	  genom	  dator,	  surfplatta	  och	  mobila	  enheter.	  
Med	  funktionalitet	  för	  att	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  modifiera,	  skriva	  ut	  och	  hitta	  kunder,	  motorcyklar,	  
serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar	  där	  moms,	  kostnader	  och	  priser	  beräknas	  automatiskt.	  
	  
Systemet	  utvecklades	  med	  ramverket	  Django	  på	  serversidan	  och	  använder	  sig	  av	  en	  MySQL	  databas	  för	  
att	  lagra	  data	  medan	  klientsidan	  utvecklades	  med	  ramverket	  Bootstrap.	  För	  att	  uppnå	  målen	  användes	  
bland	  annat	  metoder	  så	  som	  intervjuer,	  wireframes,	  entitets-‐sambands-‐diagram	  och	  normalisering.	  
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1 Inledning	  
	  
Många	  företag	  hanterar	  dagligen	  en	  stor	  mängd	  pappersarbete	  vilket	  upptar	  både	  tid	  och	  resurser.	  En	  
lösning	  på	  detta	  är	  att	  digitalisera	  nuvarande	  administrativa	  arbetsgångar	  och	  därmed	  minimera	  all	  den	  
tid	  och	  resurser	  som	  spenderas.	  Å	  andra	  sidan,	  har	  mindre	  företag	  oftast	  inte	  tillräckligt	  med	  pengar	  
eller	  resurser	  för	  att	  investera	  och	  underhålla	  hårdvaran	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  detta	  möjligt.	  En	  
lösning	  på	  detta	  är	  att	  utveckla	  ett	  plattformsoberoende	  administrativt	  system	  som	  företagen	  kan	  
använda	  med	  existerande	  resurser	  och	  sedan	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  investera	  i	  egen	  hårdvara	  eller	  annat	  
om	  det	  behövs.	  
	  
Beställaren	  använder	  sig	  av	  traditionellt	  pappersarbete	  för	  att	  hålla	  reda	  på	  nuvarande	  jobb	  och	  för	  att	  
se	  vad	  som	  tidigare	  har	  gjorts.	  Pappersarbetet	  består	  av	  att	  skriva	  ut	  en	  arbetsorder	  eller	  
serviceprotokoll	  som	  har	  skapats	  i	  Excel	  för	  att	  sedan	  fylla	  i,	  modifiera,	  ta	  kopior	  och	  arkivera.	  En	  
koppling	  mellan	  kunder	  och	  tidigare	  jobb	  som	  utförts	  saknas,	  vilket	  medför	  att	  de	  anställda	  behöver	  leta	  
igenom	  arkiverat	  papper	  dagligen.	  
	  
Nuvarande	  arbetsgång	  medför	  att	  dyrbar	  arbetstid	  slösas	  i	  onödan.	  Den	  mänskliga	  faktorn	  som	  att	  
tappa	  bort	  eller	  glömma	  att	  ta	  en	  kopia	  kan	  även	  leda	  till	  frustrerande	  situationer	  som	  påverkar	  mer	  än	  
bara	  förlorad	  arbetstid.	  	  

1.1 Syfte	  
Syftet	  med	  arbetet	  har	  varit	  att	  skapa	  ett	  system	  som	  digitaliserar	  allt	  pappersarbete	  och	  därav	  
eliminerar	  all	  onödig	  arbetstid	  som	  går	  åt	  till	  att	  leta	  fram	  underlag,	  ta	  kopior	  och	  arkivera.	  	  
	  
Anställda	  skall	  genom	  surfplatta,	  mobil	  eller	  dator	  ha	  möjligheten	  att	  logga	  in	  på	  ett	  system	  som	  tillåter	  
dem	  att	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  modifiera,	  skriva	  ut	  eller	  hitta	  tidigare	  jobb	  och	  kunder.	  

1.2 Frågeställning	  
• Är	  det	  bäst	  att	  göra	  systemet	  som	  en	  molnbaserad	  webbapplikation	  eller	  en	  lokal	  

datorapplikation?	  
• Hur	  mycket	  av	  pappersarbetet	  kan	  man	  automatisera?	  	  

	  

1.3 Språkbruk	  
Add-‐on	  –	  Programtillägg.	  
PC	  –	  Persondator.	  
Open	  source	  –	  Öppen	  källkod	  eller	  öppen	  programvara	  som	  i	  de	  flesta	  fall	  kan	  läsas,	  modifieras	  och	  
vidaredistribueras. 
BCNF	  –	  Förkortning	  för	  Boyce-‐Codd	  normal	  form.	  
NF	  –	  Förkortning	  för	  Normal	  form.	  
Joins	  –	  Kombinera	  flera	  kolumner	  eller	  tabeller	  till	  en.	  
DRY	  –	  Do	  not	  repeat	  yourself,	  syftar	  på	  att	  inte	  upprepa/skriva	  kod	  som	  redan	  är	  skriven.	  
Community	  –	  Grupp/gemenskap.	  
Branch	  –	  Syftar	  till	  att	  skapa	  en	  ny	  förgrening/kopia	  över	  något	  man	  redan	  gjort	  i	  versionshantering	  
systemet.	  Vilket	  möjliggör	  att	  testa	  nya	  saker	  utan	  att	  påverka	  tidigare	  arbete.	  
Default	  –	  Förvald	  värde,	  standardval.	  
Responsive	  design	  –	  Gör	  att	  layouten	  ändras	  beroende	  på	  vilken	  skärmupplösning	  användaren	  har	  när	  
den	  besöker	  webapplikationen,	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  använda	  och	  se	  webapplikationen	  från	  vilken	  
enhet	  som	  helst.	  
Metadata	  –	  Information	  on	  data	  eller	  data	  om	  data.	  
PDF	  –	  Portable	  Document	  Format,	  ett	  öppet	  format	  som	  visar	  hur	  dokumentet	  ser	  ut	  när	  det	  skrivs	  ut.	  
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2 Bakgrund	  
	  
Företaget	  heter	  Nilssons	  mc	  shop	  och	  grundades	  2012,	  det	  drivs	  av	  två	  ägare	  och	  har	  en	  anställd.	  Det	  är	  
en	  motorcykelverkstad	  som	  har	  hand	  om	  service/trimning	  och	  förvaring	  av	  motorcyklar	  samt	  säljer	  
reservdelar	  och	  tillbehör	  till	  motorcyklar.	  
	  

2.1 Pappersarbetet	  
Pappersarbetet	  som	  företaget	  vill	  digitalisera	  består	  av	  en	  arbetsorder	  och	  ett	  serviceprotokoll.	  
	  

2.1.1 Arbetsorder	  
En	  arbetsorder	  (se	  figur	  1)	  skrivs	  ut	  när	  ett	  jobb	  ska	  utföras	  på	  motorcykeln	  exempelvis	  att	  byta	  motor	  
eller	  däck.	  Under	  arbetets	  gång	  skriver	  den	  ansvariga	  vad	  som	  utförts	  och	  vad	  olika	  delar	  kostar	  på	  
arbetsordern,	  arbetet	  kan	  ske	  under	  flera	  dagar.	  

	  
Figur	  1.	  Arbetsorder.	  
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2.1.2 Serviceprotokoll	  
Ett	  serviceprotokoll	  (se	  figur	  2)	  skrivs	  ut	  när	  en	  service	  ska	  utföras	  på	  en	  motorcykel	  exempelvis	  att	  
kontrollera	  bromsarna	  eller	  olja.	  Precis	  som	  med	  arbetsordern	  skriver	  den	  ansvariga	  vad	  som	  utförts	  
och	  även	  här	  kan	  arbetet	  ske	  under	  flera	  dagar.	  
	  

Figur	  2.	  Serviceprotokoll.	  
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2.2 Krav	  
Högst	  prioriterade	  	  

• Systemet	  skall	  kunna	  lägga	  till	  kunder	  och	  ytterligare	  information.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  ta	  bort	  kunder	  och	  ytterligare	  information.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  modifiera	  kunder	  och	  ytterligare	  information.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  söka	  bland	  kunder	  och	  ytterligare	  information.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  lägga	  till	  arbetsordrar.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  lägga	  till	  serviceprotokoll.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  modifiera	  arbetsordrar.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  modifiera	  serviceprotokoll.	  
• Systemet	  skall	  kunna	  skriva	  ut	  arbetsorder	  och	  serviceprotokoll	  som	  har	  fyllts	  i	  från	  datorn	  i	  pdf	  

format.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  se	  information	  samt	  historik	  på	  tidigare	  arbetsordrar	  och	  serviceprotokoll.	  	  

Medel	  prioriterade	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  räkna	  ut	  priser,	  moms	  etc.	  automatiskt	  beroende	  på	  vad	  som	  skrivits	  in	  i	  

arbetsorder	  och	  serviceprotokoll.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  nås	  genom	  läsplatta,	  det	  vill	  säga	  stöd	  för	  mobila	  enheter.	  

Lägst	  prioriterade	  	  
• Systemet	  borde	  kunna	  se	  internt	  schema	  där	  de	  anställda	  kan	  schemalägga	  sina	  jobb	  och	  få	  en	  

överblick.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  se	  statistik	  över	  jobb	  per	  månad/år/vecka.	  	  
• Systemet	  skall	  kunna	  sätta	  ihop	  och	  skicka	  mass	  e-‐mail	  till	  kunder	  som	  har	  godkänt	  det.	  
• Systemet	  borde	  om	  tid	  finns	  byta	  ut	  och	  integrera	  ett	  nytt	  system	  för	  att	  kolla	  lager-‐	  och	  

reservdelar.	  
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2.3 Liknande	  system	  

2.3.1 Mobigo	  
Mobigo[1]	  är	  en	  PC	  klient	  applikation	  för	  arbetsorderhantering	  och	  tidsrapportering.	  Genom	  
programmet	  får	  man	  tillgång	  till	  statistik,	  jobb,	  arbetsordrar,	  kalender,	  kunder,	  resurser	  och	  diverse	  
inställningar	  samt	  administratörsgränssnitt.	  De	  stödjer	  även	  add-‐ons	  som	  kan	  utöka	  funktionaliteten	  
ytterligare	  med	  kopplingar	  till	  erkända	  program	  som	  Fortnox	  och	  Visma.	  Mobigo	  har	  även	  stöd	  för	  
mobil	  och	  surfplattor	  genom	  deras	  plattformsoberoende	  klient.	  
	  

	  
Figur	  3.	  Mobigo.	  http://www.mobigo.se/en/mobigo/how-‐it-‐works/	  
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2.3.2 Digital	  Wrench	  
Digital	  Wrench[2]	  är	  en	  programvara	  för	  Windows	  XP,	  Vista,	  7	  och	  8	  som	  inriktar	  sig	  på	  bil,	  mc,	  diesel	  
och	  båtverkstäder.	  Programmet	  erbjuder	  reparationsordrar,	  reparationsorderhistorik,	  estimeringar,	  
kundhistorik,	  stöd	  för	  att	  lägga	  till	  lagerdelar	  med	  mera.	  Programmet	  stödjer	  även	  add-‐ons	  i	  form	  av	  
mass	  e-‐mail	  och	  sms.	  	  
	  

	  
Figur	  4.	  Digital	  Wrench.	  http://www.motorcycklerepairshopsoftware.com/motorcyckleworkorder.html	  
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2.3.3 MSS-‐Bilverkstad	  
MSS-‐Bilverkstad	  är	  en	  branchanpassad	  programvara	  inriktad	  på	  bil-‐	  och	  mc-‐	  verkstäder	  med	  syfte	  att	  
erbjuda	  det	  som	  standardprogrammen	  på	  marknaden	  saknar.	  Med	  programmet	  får	  man	  tillgång	  till	  
arbetsorder,	  fordonsägare,	  reservdelsregister,	  historik,	  egna	  blanketter,	  beräkning	  och	  debitering	  av	  
förbrukningsmaterial	  med	  mera.	  Samtidigt	  erbjuder	  programmet	  allt	  som	  ingår	  i	  ett	  modernt	  
faktureringssystem.	  MSS-‐Bilverkstad	  stödjer	  även	  add-‐ons	  i	  form	  av	  kompletta	  prislistor,	  lagerhantering	  
och	  bokföring.	  Programmet	  körs	  genom	  en	  Windows	  klient	  som	  kommunicerar	  med	  en	  server	  i	  
bakgrunden.	  
	  

	  
Figur	  5.	  MSS-‐Bilverkstad.	  http://www.mssdata.se/bilverkstad/index.html	  

	  

2.3.4 Slutsats	  
De	  ovanstående	  programmen	  innehåller	  alla	  delar	  av	  vad	  företaget	  vill	  få	  fram	  men	  är	  också	  packade	  
med	  mängder	  av	  funktionalitet	  som	  inte	  efterfrågas	  och	  därav	  ökar	  komplexiteten.	  Mobigo	  är	  även	  den	  
enda	  tjänsten	  som	  erbjuder	  tillgång	  till	  systemet	  genom	  mobila	  enheter	  och	  därmed	  inte	  låser	  företaget	  
till	  ett	  specifikt	  operativsystem.	  Tyvärr	  saknade	  alla	  programmen	  någon	  sorts	  funktionalitet	  för	  
exempelvis	  serviceprotokoll	  som	  företaget	  efterfrågar.	  Därför	  ansågs	  det	  bättre	  att	  skapa	  ett	  system	  
som	  man	  kan	  skräddarsy	  samtidigt	  som	  företaget	  ej	  behöver	  betala	  för	  funktionalitet	  som	  de	  inte	  
efterfrågar	  och	  som	  sannolikt	  skulle	  leda	  till	  kostsam	  support.	  
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3 Teori	  

3.1 Kodstandard	  	  
Kodstandard	  beskriver	  hur	  man	  ska	  använda	  sig	  av	  indentering,	  kommentarer,	  deklarationer	  med	  mera	  
för	  att	  strukturera	  och	  skriva	  sin	  kod.	  Olika	  programmeringsspråk	  och	  företag	  har	  sina	  egna	  
kodstandarder	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  delar	  de	  alla	  liknande	  egenskaper.	  

Företaget	  Oracle	  förespråkar	  kodstandard	  då	  det	  bland	  annat	  minskar	  kostnaden	  när	  man	  underhåller	  
kod.	  I	  de	  flesta	  fall	  jobbar	  man	  med	  kod	  som	  skrivits	  av	  någon	  annan	  tidigare,	  genom	  att	  använda	  en	  
kodstandard	  kan	  andra	  sätta	  sig	  in	  i	  koden	  snabbare	  och	  därmed	  minska	  kostnaderna.	  Detta	  ärviktigt	  då	  
80%	  av	  kostnaderna	  för	  de	  flesta	  projekt	  går	  till	  att	  underhålla	  kod.[7]	  

3.2 Databasdesign	  
	  

En	  databas	  innehåller	  en	  samling	  data	  som	  oftast	  hör	  ihop	  och	  exempelvis	  modellerar	  en	  del	  av	  världen	  
som	  ett	  företags	  arbetsprocesser.	  Datan	  modelleras	  oftast	  genom	  tabeller	  med	  namn,	  rader	  och	  
kolumner.	  Databasen	  kan	  exempelvis	  innehålla	  data	  om	  kunder	  och	  varor	  vilket	  man	  enkelt	  kan	  hämta	  
ut	  och	  använda	  sig	  av	  genom	  databashanterare.	  Databashanterare	  lagrar	  och	  hanterar	  databaser	  och	  är	  
i	  sig	  själv	  oftast	  stora	  system	  med	  mängder	  av	  program.	  
	  

3.2.1 Databashanterare	  
MySQL	  är	  en	  av	  världens	  mest	  populära	  open	  source	  databashanterare	  med	  över	  100	  miljoner	  
nedladdningar.	  Programmet	  skapades	  av	  David	  Axmark,	  Allan	  Larsson	  och	  Michael	  Widenius	  och	  ägs	  i	  
nuläget	  av	  Oracle.[4]	  	  
	  
Postgresql	  är	  likt	  MySQL	  open	  source	  och	  är	  en	  av	  de	  mest	  populära	  databashanterare	  i	  världen.	  
Programmet	  har	  15	  år	  av	  utveckling	  och	  är	  känt	  för	  dess	  integritet,	  pålitlighet	  och	  korrekthet.	  [5]	  
	  

3.2.2 Entitets-‐sambands-‐diagram	  
Om	  det	  inte	  finns	  färdiga	  databaser	  att	  jobba	  med	  under	  ett	  arbete	  måste	  man	  ofta	  skapa	  databasen	  
själv.	  För	  att	  göra	  detta	  måste	  man	  först	  förstå	  hur	  företaget	  fungerar	  i	  verkligheten	  så	  man	  kan	  lista	  ut	  
vilka	  samband	  som	  existerar	  mellan	  olika	  data.	  

Detta	  görs	  enklast	  genom	  att	  prata	  med	  kunden	  och	  skapa	  ett	  entitets-‐sambands-‐diagram	  vilket	  
beskriver	  företaget	  och	  dess	  samband	  i	  verkligheten.	  Utifrån	  diagrammet	  kan	  man	  sedan	  skapa	  tabeller	  
som	  modellerar	  företaget	  och	  dess	  samband	  i	  databasen.	  	  

	  
Figur	  6.	  Entitets-‐sambands-‐diagram.	  
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3.2.3 Normalisering	  
Efter	  entitets-‐sambands-‐diagram	  översatts	  till	  tabeller	  som	  ska	  läggas	  in	  i	  databasen	  är	  det	  bäst	  att	  
tillämpa	  något	  som	  kallas	  normalisering.	  Normalisering	  som	  koncept	  utformades	  av	  Edgar	  Frank	  Codd	  
och	  innebär	  kort	  att	  man	  genom	  regler	  och	  förståelse	  av	  datan,	  modifierar	  nuvarande	  tabeller	  och	  dess	  
relationer	  för	  att	  skydda	  databasens	  integritet.	  Om	  detta	  inte	  görs	  finns	  det	  en	  risk	  att	  oönskade	  
anomalier	  uppstår	  vid	  insättning,	  uppdatering	  eller	  borttagning	  till	  databasen.[6]	  

Normalisering	  kan	  ske	  i	  olika	  nivåer	  beroende	  på	  hur	  mycket	  man	  vill	  skydda	  databasens	  integritet.	  
Nivåerna	  är	  1NF,	  2NF,	  3NF	  och	  BCNF	  där	  varje	  nivå	  skyddar	  integriteten	  ett	  steg	  extra	  men	  också	  ökar	  
komplexiteten	  på	  grund	  av	  att	  fler	  tabeller	  och	  relationer	  uppstår.	  

Fördelen	  med	  att	  normalisera	  en	  databas	  är	  att	  uppdateringar	  sker	  väldigt	  snabbt	  eftersom	  datan	  som	  
behöver	  uppdateras	  bara	  finns	  på	  ett	  ställe	  jämfört	  med	  en	  onormaliserad	  databas	  där	  samma	  data	  
behöver	  updateras	  på	  flera	  platser	  i	  tabellen	  då	  den	  oftast	  innehåller	  duplierad	  data.	  Insättningar	  får	  
samma	  effekt	  eftersom	  man	  endast	  behöver	  sätta	  in	  data	  på	  ett	  ställe	  istället	  för	  flera.	  

Genom	  att	  normalisera	  kan	  även	  positiva	  sidoeffekter	  uppnås	  i	  vissa	  fall,	  till	  exempel	  att	  alla	  tabeller	  
med	  data	  blir	  mindre	  eftersom	  man	  delar	  upp	  dem,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  effektivare	  behandling	  när	  
man	  har	  att	  göra	  med	  specifika	  delar	  av	  en	  tabell	  då	  dessa	  lättare	  får	  plats	  i	  diverse	  buffrar	  och	  därmed	  
kan	  behandlas	  effektivare.	  En	  annan	  fördel	  är	  att	  då	  data	  oftast	  bara	  finns	  på	  ett	  ställe	  kan	  man	  minska	  
ner	  på	  många	  krävande	  databasförfrågningar	  av	  typen	  GROUP	  BY	  och	  DISTINCT	  som	  annars	  måste	  gå	  
igenom	  tabellerna	  och	  ta	  bort	  eller	  sortera	  dublerad	  data	  innan	  de	  returnerar	  ett	  svar.	  

Nackdelen	  är	  dock	  att	  det	  krävs	  väldigt	  många	  joins	  för	  att	  pussla	  ihop	  tabellerna	  man	  delat	  på	  till	  en	  
enda	  tabell	  igen	  när	  man	  vill	  läsa	  data.	  Normalisering	  bör	  alltså	  användas	  då	  man	  använder	  sig	  av	  
mycket	  skrivande	  jobb	  till	  databasen	  det	  vill	  säga	  insättningar,	  uppdateringar	  och	  bortagningar.	  
	  

3.2.4 Denormalisering	  
Denormalisering	  är	  motsatsen	  till	  normalisering	  och	  görs	  för	  att	  optimera	  vissa	  delar.	  Med	  motsats	  till	  
normalisering	  menar	  man	  att	  man	  sätter	  ihop	  tabellen	  man	  delade	  upp	  genom	  normalisering	  till	  en	  
enda	  tabell	  igen.	  Detta	  eftersom	  det	  går	  snabbare	  att	  hämta	  data	  från	  en	  tabell	  än	  att	  gå	  igenom	  flera	  
tabeller	  och	  hämta	  data.	  Detta	  leder	  till	  snabbare	  och	  effektivare	  databasförfrågningar	  med	  nackdelen	  
att	  databasens	  integritet	  är	  sämre,	  vilket	  man	  får	  överväga	  om	  det	  är	  värt.	  	  
	  
Fördelarna	  man	  uppnår	  med	  att	  denormalisera	  en	  eller	  flera	  delar	  av	  databasen	  är	  att	  all	  data	  även	  om	  
den	  är	  duplicerad	  och	  blir	  större	  finns	  i	  samma	  tabell.	  Detta	  medför	  effektiv	  åtkomst	  av	  datan	  då	  man	  
hämtar	  tabellen	  direkt	  som	  en	  enda	  bit	  jämfört	  med	  en	  normaliserad	  databas	  där	  tabellerna	  har	  blivit	  
uppdelade	  och	  man	  oftast	  behöver	  sätta	  ihop	  dem	  först	  med	  en	  operation	  som	  kallas	  join	  innan	  man	  
kan	  hämta	  tabellen	  som	  en	  enda	  bit	  för	  att	  få	  fram	  samma	  data.	  Genom	  att	  denormalisera	  kan	  man	  
därför	  uppnå	  väldigt	  effektiva	  och	  optimala	  operationer	  där	  man	  endast	  vill	  läsa	  datan	  medan	  
nackdelarna	  blir	  att	  insättningar,	  uppdateringar	  och	  bortagningar	  blir	  mer	  kostsamma	  och	  mindre	  
effektiva.	  	  
	  

3.3 Versionshantering	  
Versionshantering	  används	  för	  att	  hålla	  reda	  på	  alla	  filer	  som	  har	  skapats,	  modifierats,	  sparats,	  och	  tagit	  
borts	  under	  projektets	  gång,	  med	  andra	  ord	  sparar	  man	  olika	  tillstånd	  av	  alla	  filer.	  Detta	  ger	  möjligheten	  
att	  återställa	  filer	  till	  tidigare	  ursprung	  och	  att	  slå	  ihop	  olika	  filer.	  De	  två	  system	  som	  folk	  använder	  idag	  
är	  distribuerad	  versionshantering	  och	  centraliserad	  versionshantering.	  
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3.3.1 Centraliserad	  versionshantering	  
Centraliserad	  versionshantering	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  server	  som	  innehåller	  alla	  versioner	  av	  
projektet	  (databas).	  Alla	  som	  jobbar	  på	  projektet	  kopplar	  sedan	  upp	  sig	  till	  servern	  och	  hämtar	  ut	  
versioner	  att	  jobba	  med	  även	  kallat	  checkout.	  När	  man	  sedan	  jobbat	  färdigt	  kopplar	  man	  upp	  sig	  mot	  
servern	  och	  lägger	  till	  eller	  slår	  ihop	  det	  man	  gjort.	  

	  
Figur	  7.	  Centraliserad	  versionshantering.	  

	  

3.3.2 Distribuerad	  versionshantering	  
Distribuerad	  versionshantering	  innebär	  att	  varje	  person	  istället	  har	  alla	  versioner	  av	  projektet	  
(databasen)	  på	  sin	  egen	  dator,	  det	  vill	  säga	  varje	  person	  fungerar	  som	  en	  klient/server.	  Detta	  gör	  det	  
möjligt	  att	  kopiera	  projektet	  (databasen)	  från	  vem	  som	  helst	  och	  att	  lägga	  till	  saker	  utan	  att	  behöva	  
kontakta	  en	  central	  server	  av	  något	  slag.	  Genom	  att	  synkronisera	  kan	  man	  sedan	  ta	  del	  av	  ändringar	  och	  
uppdateringar	  som	  gjorts.	  

	  

Figur	  8.	  Distribuerad	  versionshantering.	  
	  

3.3.3 Versionshanteringssystem	  
Subversion	  är	  open	  source	  och	  ingår	  som	  ett	  projekt	  i	  Apache	  Software	  Foundation	  och	  utvecklas	  av	  
dess	  community.	  SVN	  som	  subversion	  även	  kallas	  bygger	  på	  den	  centraliserade	  modellen	  och	  har	  
funnits	  i	  många	  år.	  [8]	  
	  
Git	  är	  ett	  distribuerat	  versionshanteringsystem,	  vilket	  skapades	  år	  2005	  som	  ett	  open	  source	  projekt	  av	  
dem	  som	  utvecklar	  Linux	  kärnan.	  Git	  skapades	  att	  vara	  snabbt	  och	  effektivt	  för	  allt	  från	  små	  till	  stora	  
projekt	  och	  är	  nu	  en	  av	  de	  mest	  populära	  versionshanteringssystemen	  i	  världen.	  [9] 
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3.4 Wireframes	  
Wireframes	  är	  ett	  sätt	  att	  visa	  och	  visualisera	  hur	  ett	  systems	  olika	  grunddelar	  kommer	  att	  se	  ut	  och	  
fungera	  tillsammans	  med	  andra	  ord	  en	  skiss/ritning	  över	  systemet.	  Grunddelarna	  består	  av	  
informationsdesign,	  navigationsdesign	  och	  gränsnitts	  design.	  
	  
Informationsdesign	  handlar	  om	  att	  på	  bästa	  sätt	  förmedla	  information	  och	  dess	  budskap	  till	  användaren	  
genom	  tydlig	  och	  effektiv	  placering.	  [10]	  

Navigationsdesign	  handlar	  om	  att	  så	  tydligt	  som	  möjligt	  förmedla	  vad	  dess	  olika	  navigationselement	  
(länkar)	  har	  för	  relationer	  till	  varandra	  så	  att	  användaren	  på	  bästa	  sätt	  förstår	  vilka	  val	  som	  kan	  göras	  för	  
att	  ta	  sig	  runt	  i	  systemet.	  [11]	  

Gränsnittsdesign	  handlar	  om	  att	  välja	  och	  arrangera	  olika	  gränsnittselement	  så	  som	  knappar,	  textfält	  
med	  mera	  för	  att	  åstadkomma	  bästa	  möjliga	  interaktion	  mellan	  användare	  och	  system.	  [12]	  

Det	  finns	  två	  olika	  sätt	  att	  skapa	  wireframes	  beroende	  på	  hur	  detaljerat	  man	  vill	  att	  det	  ska	  vara.	  Båda	  
har	  sina	  användningsområden.	  
	  

3.4.1 Low-‐prototype	  
Första	  sättet	  är	  att	  abstrahera	  bort	  färger,	  fonter,	  grafik	  och	  på	  detta	  sätt	  få	  fram	  ett	  skelett	  över	  
websidan.	  Där	  man	  enkelt	  kan	  se	  att	  det	  kommer	  vara	  en	  logga	  placerad	  i	  vänstra	  hörnet	  men	  hur	  
loggan	  ser	  ut	  är	  oviktigt.	  

Low-‐prototype	  kan	  liknas	  vid	  en	  första	  grov	  ritning	  med	  mindre	  detaljer	  som	  går	  snabbt	  att	  ta	  fram.	  
Användning	  av	  denna	  metod	  hjälper	  grupper	  att	  samarbeta	  effektivare	  då	  man	  abstraherar	  bort	  
detaljer.	  [13]	  
	  

3.4.2 High-‐prototype	  
Det	  andra	  alternativet	  är	  att	  göra	  tvärtom	  och	  skapa	  en	  så	  grafiskt	  skiss	  som	  möjligt,	  så	  man	  kan	  se	  hur	  
den	  kommer	  se	  ut	  i	  minsta	  detalj.	  

High-‐prototype	  används	  ofta	  vid	  dokumentation	  av	  websidor	  då	  de	  är	  väldigt	  grafiska	  och	  har	  en	  design	  
som	  efterliknar	  sidan	  till	  största	  mån.	  De	  tar	  dock	  mycket	  längre	  tid	  att	  göra.	  [13]	  
	  

3.5 Ramverk	  

3.5.1 Django	  
Django	  skapades	  ursprungligen	  i	  ett	  snabbväxande	  nyhetsrum	  som	  dagligen	  publicerade	  och	  skapade	  
nyhetsartiklar	  online.	  Målet	  var	  att	  skapa	  ett	  ramverk	  som	  klarade	  intensiva	  deadlines	  och	  behagade	  
erfarna	  utvecklare.	  Django	  är	  ett	  open	  source	  ramverk	  skrivet	  i	  programmeringsspråket	  Python	  med	  
tanken	  att	  skapa	  simpla	  och	  eleganta	  webapplikationer	  i	  en	  snabb	  takt.	  Som	  ramverk	  fokuserar	  Django	  
på	  att	  automatisera	  så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  att	  hålla	  sig	  till	  DRY	  filosofin.	  [14]	  
	  

3.5.2 Bootstrap	  
Bootstrap	  är	  ett	  open	  source	  ramverk	  för	  klientsidan	  ursprungligen	  utvecklat	  av	  Twitter	  på	  en	  av	  deras	  
Hackweeks.	  Syftet	  var	  att	  utveckla	  ett	  gemensamt	  bibliotek	  för	  dem	  som	  utvecklar	  på	  klientsidan	  då	  alla	  
använde	  sina	  egna	  favorit	  bibliotek	  vilket	  gjorde	  det	  svårt	  att	  underhålla	  och	  vidareutveckla	  projekt.	  
[15]	  	  
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Det	  nås,	  utvecklas	  och	  underhålls	  nu	  på	  Github	  och	  är	  ett	  av	  de	  mest	  populära	  projekten.	  Styrkan	  med	  
Bootstrap	  och	  det	  som	  namnet	  syftar	  på	  är	  att	  man	  får	  tillgång	  till	  allt	  man	  kan	  tänka	  sig	  när	  man	  startar	  
ett	  nytt	  projekt.	  [16]	  
	  

3.5.3 Foundation	  
Foundation	  är	  ett	  ramverk	  som	  utvecklats	  av	  ZURB	  ett	  produktdesign	  företag	  i	  Kalifornien.	  Det	  är	  det	  
första	  och	  mest	  avancerade	  ramverket	  för	  klientsidan	  i	  världen	  och	  även	  det	  enda	  som	  stöds	  
professionellt	  av	  en	  organisation(ZURB)	  [17].	  Som	  namnet	  syftar	  på	  får	  man	  bara	  grunden	  när	  man	  
startar	  ett	  nytt	  projekt	  men	  man	  har	  sedan	  tillgång	  till	  mer	  avancerade	  funktioner	  att	  lägga	  till	  om	  man	  
vill.	  
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4 Metod	  
Då	  företaget	  är	  väldigt	  nytt	  och	  inte	  har	  någon	  tidigare	  erfarenhet	  av	  hur	  det	  går	  till	  att	  ta	  fram	  en	  tjänst	  
som	  denna	  började	  jag	  med	  att	  berätta	  vad	  syftet	  var	  för	  varje	  steg.	  På	  detta	  sätt	  fick	  de	  en	  bra	  
överblick	  över	  vad	  det	  var	  som	  skedde	  under	  projektets	  gång.	  	  

Utvecklingen	  har	  skett	  på	  en	  stationär	  dator	  hemma	  med	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  kund	  genom	  
telefon,	  mail	  och	  möten.	  För	  att	  testa	  systemet	  utöver	  stationär	  dator	  har	  hårdvara	  i	  form	  av	  surfplatta	  
och	  mobil	  tillhandahållits	  av	  Nilssons	  mc	  shop.	  	  
	  

Figur	  9.	  Arbetsprocessen.	  
	  
	  

4.1 Förarbete	  
Jag	  började	  med	  att	  göra	  intervjuer	  för	  att	  få	  fram	  en	  kravspecifikation	  att	  jobba	  mot	  och	  med	  hjälp	  av	  
prioriteringar	  fick	  jag	  och	  kunden	  fram	  ett	  tydligt	  syfte	  och	  mål.	  	  

Efter	  att	  ha	  undersökt	  liknande	  system	  [1][2][3]	  fortsatte	  jag	  med	  ytterligare	  intervjuer	  med	  kunden	  för	  
att	  skapa	  en	  bild	  över	  verksamheten	  och	  på	  så	  sätt	  få	  fram	  ett	  entitets-‐sambands-‐diagram.	  För	  att	  
lättare	  skapa	  och	  få	  fram	  entitets-‐sambands-‐diagrammet	  använde	  jag	  mig	  av	  www.lucidchart.com. 

Med	  hjälp	  av	  wireframes	  skapade	  jag	  slutligen	  ett	  skelett	  att	  jobba	  utifrån.	  Även	  här	  använde	  jag	  mig	  av	  
ett	  gratis	  verktyg	  på	  internet	  www.gomockingbird.com	  för	  att	  snabbare	  och	  lättare	  skapa	  wireframes.	  

Vid	  skapandet	  av	  wireframes	  valde	  jag	  att	  använda	  low-‐prototype	  metoden	  då	  kravspecifikation	  
antydde	  att	  systemet	  skulle	  kunna	  bli	  väldigt	  stort	  och	  att	  det	  därmed	  inte	  fanns	  tid	  att	  göra	  en	  riktigt	  
detaljerad	  wireframe	  med	  high-‐prototype	  metoden.	  Detta	  motiverades	  ytterligare	  av	  att	  saker	  kunde	  
komma	  att	  ändras	  ständigt	  under	  projektets	  gång	  och	  därmed	  favoriserades	  en	  enklare	  och	  mer	  lätt	  
modifierad	  wireframe.	  
	  

4.2 Kodstandard	  
Den	  kodstandard	  jag	  valde	  att	  använda	  är	  PEP	  8	  [19],	  vilket	  är	  den	  officiella	  kodstandarden	  för	  Python.	  	  

Valet	  föll	  på	  PEP	  8	  för	  att	  Django	  är	  skrivet	  med	  PEP	  8	  som	  kodstandard	  och	  rekommendationen	  är	  att	  
man	  använder	  sig	  av	  det.	  Nästan	  alla	  som	  utvecklar	  i	  Python	  följer	  denna	  kodstandard	  vilket	  gör	  att	  det	  
har	  blivit	  ett	  de	  facto	  standard.	  Även	  företagets	  hemsida	  följde	  denna	  standard	  och	  därför	  fanns	  det	  
inget	  som	  talade	  för	  att	  använda	  sig	  av	  en	  annan	  kodstandard	  i	  mitt	  fall.	  

Att	  inte	  använda	  sig	  av	  PEP	  8	  när	  man	  skriver	  Pythonkod	  fungerar	  bra	  om	  man	  jobbar	  inom	  ett	  företag	  
som	  endast	  underhåller	  koden	  själv.	  Men	  om	  man	  som	  i	  det	  här	  projektet	  skriver	  Pythonkod	  som	  kan	  
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tas	  över	  av	  vem	  som	  helst	  i	  framtiden	  är	  det	  viktigt	  att	  följa	  den	  officiella	  standarden	  som	  finns	  för	  att	  
underlätta	  och	  undvika	  onödiga	  problem	  för	  nästa	  programmerare.	  Vissa	  följer	  PEP	  8	  nitiskt	  medan	  
andra	  modifierar	  den	  smått.	  

Jag	  valde	  att	  följa	  PEP	  8	  och	  indenterade	  med	  fyra	  mellanslag	  under	  utvecklingen.	  
	  

4.3 Databasdesign	  

4.3.1 Databas	  
Django	  som	  ramverk	  använder	  sig	  av	  object-‐relational	  mapper	  (ORM)	  internt	  vilket	  kortfattat	  betyder	  
att	  databasen	  är	  löst	  kopplat	  till	  Django	  och	  därmed	  gör	  det	  möjligt	  att	  byta	  databashanterare	  i	  
framtiden	  utan	  större	  problem.	  Jag	  tog	  därför	  beslutet	  att	  använda	  MySQL	  som	  jag	  kan	  och	  har	  använt	  
mycket	  i	  tidigare	  kurser	  för	  att	  på	  detta	  sätt	  få	  mer	  tid	  till	  normaliseringen.	  Min	  tanke	  var	  att	  byta	  till	  
Postgresql	  om	  det	  fanns	  tid	  kvar	  i	  slutet.	  På	  grund	  av	  att	  jag	  läst	  och	  sett	  exempel	  på	  hur	  Postgresql	  inte	  
tillåter	  en	  att	  skjuta	  sig	  själv	  i	  foten	  på	  samma	  sätt	  som	  MySQL	  när	  det	  gäller	  vissa	  scenarion.	  Jag	  anser	  
att	  detta	  är	  positivt	  och	  det	  bättre	  valet	  om	  man	  inte	  är	  väldigt	  kunnig	  inom	  databaser.	  

4.3.2 Normalisering	  
En	  stor	  del	  av	  projektet	  gick	  till	  att	  ta	  fram	  ett	  entitets-‐sambands-‐diagram	  över	  verksamheten	  och	  
slutligen	  bestämma	  till	  vilken	  grad	  normalisering/denormalisering	  skulle	  ske.	  Eftersom	  systemet	  till	  
största	  del	  bestod	  av	  att	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  modifiera,	  skriva	  ut,	  hitta	  tidigare	  jobb	  och	  kunder,	  det	  
vill	  säga	  till	  största	  del	  skrivoperationer	  var	  normalisering	  ett	  självklart	  val	  att	  göra.	  	  

Jag	  valde	  att	  normalisera	  till	  3NF,	  detta	  är	  nivån	  för	  vad	  folk	  anser	  vara	  en	  ”normaliserad”	  databas	  [18]	  
och	  även	  den	  minsta	  nivån	  man	  bör	  normalisera	  till	  då	  nästintill	  alla	  tabeller	  är	  fria	  från	  insättning,	  
bortagning	  och	  uppdateringsanomalier.	  Om	  man	  har	  tillgång	  till	  databasexperter	  eller	  skapar	  väldigt	  
avancerade	  system	  brukar	  man	  normalisera	  ytterligare	  steg	  men	  det	  var	  inget	  som	  stämde	  in	  på	  detta	  
projekt.	  För	  att	  åstadkomma	  detta	  började	  jag	  med	  det	  ursprungliga	  entitets-‐sambands-‐diagrammet	  
och	  normaliserade	  stegvis	  tills	  allt	  var	  i	  3NF.	  

Jag	  valde	  sedan	  att	  denormalisera	  serviceprotokolltabellen	  som	  bestod	  av	  28	  checkrutor	  då	  den	  genom	  
normaliseringen	  till	  3NF	  blev	  uppdelad	  till	  hela	  28	  olika	  tabeller.	  Det	  ledde	  till	  att	  databasen	  blev	  
dubbelt	  så	  stor	  i	  antalet	  tabeller	  och	  därmed	  skulle	  försvåra	  för	  nya	  programmerare	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  och	  
underhålla	  databasen.	  

4.4 Språk	  och	  ramverk	  
Vid	  val	  av	  ramverk	  för	  klientsidan	  stod	  valet	  mellan	  Bootstrap	  och	  Foundation	  vilka	  är	  de	  största	  och	  
populäraste	  ramverken	  för	  tillfället.	  Det	  finns	  många	  alternativ	  att	  välja	  mellan	  men	  det	  var	  mest	  
sannolikt	  att	  dessa	  två	  var	  stabilast	  och	  det	  bästa	  valet	  att	  välja	  mellan.	  	  	  
	  
Både	  dessa	  ramverk	  stödjer	  även	  och	  inkluderar	  responsive	  design	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  använda	  
systemet	  från	  vilken	  enhet	  som	  helst	  och	  därmed	  uppfyller	  företagets	  krav	  på	  att	  systemet	  skall	  kunna	  
nås	  genom	  mobila	  enheter.	  
	  
Då	  det	  var	  ett	  stort	  projekt	  med	  minimal	  tid	  att	  genomföra	  togs	  beslutet	  tillsammans	  med	  kund	  att	  
prioritera	  funktionaliteten	  i	  form	  av	  programmering	  över	  grafik	  och	  användarupplevelse.	  Därför	  valde	  
jag	  Twitter	  Bootstrap	  för	  att	  få	  så	  mycket	  som	  möjligt	  gratis	  och	  därmed	  undvika	  att	  lägga	  ner	  för	  
mycket	  tid	  på	  avancerade	  saker	  som	  med	  alternativet	  Foundation.	  Twitter	  Bootstrap	  har	  även	  en	  stor	  
community	  vilket	  ofta	  betyder	  att	  det	  finns	  lösningar	  att	  läsa	  om	  till	  nästintill	  alla	  problem	  man	  stöter	  
på.	  
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Företagets	  hemsida	  var	  sedan	  tidigare	  utvecklat	  med	  Django	  och	  språket	  Python.	  Dessutom	  hade	  
företaget	  nämnt	  att	  de	  var	  intresserade	  av	  att	  ha	  integration	  mellan	  hemsidan	  och	  systemet	  i	  
framtiden.	  Det	  fanns	  därför	  ingen	  anledning	  att	  utveckla	  det	  med	  något	  annat	  språk	  eller	  ramverk	  då	  
detta	  skulle	  komplicera	  underhållet	  och	  framtida	  utveckling.	  
	  

4.5 Versionshantering	  
Vid	  valet	  av	  versionhanteringsverktyg	  stod	  det	  mellan	  den	  centraliserade	  modellen	  subversion,	  som	  är	  
mest	  känt	  under	  förkortningen	  svn	  och	  den	  distribuerade	  modellen	  git.	  	  

Då	  förutsättningarna	  i	  mitt	  fall	  var	  att	  jag	  jobbade	  ensam	  passade	  både	  alternativen	  utmärkt.	  Att	  
använda	  en	  centraliserad	  modell	  gentemot	  en	  distribuerad	  modell	  i	  mitt	  fall	  gör	  ingen	  skillnad	  utan	  är	  
helt	  personligt	  och	  handlar	  om	  vad	  man	  föredrar.	  I	  mitt	  fall	  ansåg	  jag	  att	  nedanstående	  anledningar	  
vägde	  tyngst	  och	  därför	  hamnade	  valet	  på	  git.	  

När	  man	  användar	  sig	  av	  git	  klonar	  (kopierar)	  man	  hela	  versionhanteringsdatabasen	  från	  en	  server	  till	  
sin	  egen	  dator	  vilket	  gör	  att	  man	  får	  en	  exakt	  kopia	  av	  allt.	  Detta	  leder	  till	  att	  man	  kan	  utföra	  alla	  
operationer	  som	  finns	  på	  sin	  lokala	  dator	  och	  sedan	  ladda	  upp	  och	  synkronisera	  allt	  med	  en	  central	  
server	  när	  det	  passar.	  Svn	  kräver	  en	  internetförbindelse	  konstant	  då	  den	  centrala	  servern	  med	  
versionhanteringsdatabasen	  måste	  utföra	  alla	  operationer	  åt	  användaren.	  Om	  internet	  inte	  är	  
tillgängligt	  kan	  man	  inte	  utföra	  några	  svn-‐operationer.	  Man	  kan	  dock	  fortfarande	  arbeta	  som	  vanligt	  
och	  utföra	  svn-‐operationerna	  när	  man	  har	  internet	  igen.	  	  

Den	  andra	  anledningen	  och	  den	  som	  var	  viktigast	  för	  mig	  var	  hur	  branchningen	  skiljer	  sig.	  För	  att	  skapa	  
en	  branch	  i	  svn	  skapar	  man	  branchen	  på	  den	  centrala	  servern	  och	  hämtar	  sedan	  hem	  den	  till	  sin	  egen	  
dator	  för	  att	  jobba	  på.	  Detta	  medför	  att	  man	  klottrar	  ner	  den	  centrala	  servern	  om	  man	  vill	  skapa	  många	  
brancher	  för	  att	  testa	  nya	  saker.	  Till	  skillnad	  mot	  git	  där	  man	  kan	  göra	  alla	  operationer	  lokalt	  på	  sin	  egen	  
dator	  och	  kan	  skapa	  hur	  många	  brancher	  man	  vill	  och	  experimentera	  hur	  som	  helst.	  När	  man	  sedan	  är	  
färdig	  laddar	  man	  endast	  upp	  det	  som	  blev	  bra	  till	  den	  centrala.	  

Om	  detta	  arbete	  skulle	  skett	  i	  samarbete	  med	  andra	  och/eller	  inom	  ett	  företag	  kan	  valet	  av	  den	  
centraliserade	  och	  distribuerade	  modellen	  spela	  större	  roll,	  men	  i	  mitt	  fall	  var	  det	  som	  sagts	  tidigare	  
främst	  ett	  personligt	  val.	  
	  

4.6 Kodning	  och	  testning	  
Jag	  valde	  att	  inte	  skriva	  specifika	  testfall	  under	  arbetets	  gång	  då	  företaget	  verkligen	  poängterade	  för	  
mig	  att	  det	  viktigaste	  var	  att	  jag	  hann	  med	  de	  högst	  prioriterade	  kravpunkterna	  i	  kravspecifikationen.	  
Därmed	  valde	  jag	  att	  koda	  och	  testa	  iterativt	  tills	  de	  högst	  prioriterade	  punkterna	  var	  färdiga	  för	  att	  
sedan	  skriva	  mer	  ordentliga	  testfall	  den	  tiden	  som	  fanns	  kvar	  efter	  detta	  var	  uppfyllt.	  	  
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5 Resultat	  
Resultatet	  är	  ett	  webbaserat	  system	  för	  motorcykelverkstäder	  som	  kan	  installeras	  på	  privata	  intranät	  
eller	  webhotell	  som	  stödjer	  Django.	  Systemet	  kan	  nås	  genom	  dator,	  surfplatta	  och	  mobila	  enheter	  tack	  
vare	  responsive	  design.	  Med	  systemet	  kan	  man	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  modifiera,	  skriva	  ut	  och	  hitta	  
kunder/motorcyklar/serviceprotokoll/arbetsordrar.	  Utöver	  detta	  beräknar	  systemet	  automatiskt	  moms,	  
kostnader	  och	  priser.	  
	  

5.1 Gränssnitt	  
Systemet	  består	  av	  tre	  delar,	  vilka	  alltid	  går	  att	  navigera	  till	  och	  emellan	  oavsett	  var	  man	  befinner	  sig	  i	  
systemet	  med	  hjälp	  av	  en	  flikmeny	  på	  vänster	  sida.	  

• Sök 
• Kund 
• Lägg	  till 

Defaultsidan	  vid	  inloggning	  i	  systemet	  är	  sök.	  På	  denna	  sida	  kan	  användaren	  söka	  efter	  kunder	  och	  
motorcyklar	  med	  hjälp	  av	  parametrarna	  namn,	  telefon,	  e-‐mail	  och	  registrationsnummer.	  Längst	  ner	  på	  
sidan	  visas	  ytterligare	  information	  så	  som	  antal	  träffar	  sökningen	  gav	  eller	  totala	  antalet	  kunder	  i	  
systemet.	  

	  

Figur	  10.	  Söksidan.	  
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Om	  användaren	  på	  söksidan	  klickar	  på	  ett	  resultat	  vid	  en	  lyckad	  sökning	  eller	  använder	  flikmenyn	  
kommer	  användaren	  till	  kundsidan.	  På	  denna	  sida	  ser	  användaren	  information	  om	  kunden	  samt	  allt	  som	  
är	  relaterat	  till	  kunden	  såsom	  motorcyklar,	  serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar.	  Genom	  knapparna	  ändra	  
och	  ta	  bort	  kan	  man	  redigera	  nuvarande	  information	  om	  kunden	  och	  motorcykeln	  samt	  radera	  dem	  
från	  systemet.	  Om	  en	  kund	  har	  flera	  motorcyklar	  kan	  användaren	  med	  hjälp	  av	  knappen	  välj	  byta	  till	  en	  
annan	  motorcykel.	  Med	  sidoeffekten	  att	  den	  nyvalda	  motorcykeln	  blir	  kundens	  aktiva	  motorcykel	  i	  
databasen.	  Vilket	  betyder	  att	  varje	  gång	  man	  skapar	  nya	  serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar	  eller	  går	  in	  
på	  kundens	  sida	  kommer	  den	  aktiva	  motorcykelns	  information	  användas	  automatiskt.	  

Under	  historik	  kan	  användaren	  se	  och	  granska	  alla	  serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar	  som	  hör	  till	  kunden	  
genom	  att	  klicka	  på	  länkarna	  med	  datum.	  	  

Figur	  11.	  Kundsidan.	  

Systemet	  stödjer	  även	  läsplattor	  och	  mobila	  enheter	  genom	  Twitter	  Bootstraps	  responsive	  design.	  Figur	  
12	  visar	  hur	  samma	  sida	  ser	  ut	  genom	  användning	  av	  en	  surfplatta.	  	  
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Figur	  12.	  Kundsidan	  genom	  surfplatta.	  

Klickar	  användaren	  på	  ny	  serviceorder	  kommer	  man	  till	  serviceordersidan.	  Där	  finns	  information	  om	  
företaget,	  dagens	  datum,	  kunden	  och	  dess	  valda	  motorcykel	  som	  automatiskt	  läggs	  till	  för	  att	  
underlätta	  och	  automatisera	  så	  mycket	  som	  möjligt	  för	  användaren.	  Genom	  checkrutorna	  och	  
textfälten	  kan	  användaren	  sedan	  fylla	  i	  nödvändig	  information.	  När	  användaren	  är	  färdig	  sparar	  man	  till	  
databasen	  genom	  knappen	  lägg	  till.	  Med	  knappen	  rensa	  tar	  man	  bort	  all	  information	  och	  börjar	  om	  från	  
början.	  Med	  knappen	  tillbaka	  navigerar	  man	  tillbaka.	  

Om	  det	  finns	  existerande	  serviceprotokoll	  granskar	  användaren	  dem	  genom	  att	  klicka	  på	  länken.	  Detta	  
leder	  till	  en	  sida	  där	  man	  kan	  granska	  valt	  serviceprotokoll	  och	  med	  hjälp	  av	  knapparna	  ändra	  och	  ta	  
bort	  modifiera	  samt	  navigera	  tillbaka	  med	  knappen	  tillbaka	  eller	  med	  hjälp	  av	  sista	  knappen	  skriva	  ut.	  
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Figur	  13.	  PDF	  för	  serviceprotokoll.	  

Knappen	  ny	  arbetsorder	  tar	  användaren	  till	  arbetsordersidan	  där	  systemet	  automatiskt	  lägger	  till	  
information	  om	  företaget,	  dagens	  datum,	  kunden	  och	  dess	  valda	  motorcykel	  precis	  som	  med	  
serviceordersidan.	  Fyller	  användaren	  i	  art.nr,	  antal,	  benämning,	  pris	  st	  och	  trycker	  på	  lägg	  till	  så	  
beräknar	  systemet	  automatiskt	  priset	  och	  lägger	  till	  det	  i	  en	  lista	  till	  höger.	  Om	  något	  blivit	  fel	  finns	  
alternativet	  att	  ta	  bort	  tillagda	  artiklar	  från	  listan	  genom	  knappen	  ta	  bort.	  Allt	  som	  läggs	  till	  i	  listan	  
beräknas	  automatiskt	  och	  summeras	  längst	  ner	  i	  hörnet.	  Precis	  som	  med	  serviceordern	  kan	  användaren	  
lägga	  till,	  rensa	  eller	  navigera	  tillbaka	  med	  tillbaka.	  
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Figur	  14.	  Arbetsordersidan.	  

Precis	  som	  med	  serviceprotokoll	  kan	  användaren	  även	  klicka	  på	  existerande	  arbetsordrar	  under	  historik	  
för	  att	  ändra,	  ta	  bort,	  navigera	  tillbaka	  eller	  skriva	  ut.	  	  
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Figur	  15.	  PDF	  för	  arbetsorder.	  

Den	  tredje	  delen	  av	  systemet	  nås	  genom	  att	  klicka	  på	  lägg	  till	  i	  flikmenyn.	  På	  denna	  sida	  har	  användaren	  
alternativet	  att	  lägga	  till	  kund	  och	  motorcykel	  genom	  att	  fylla	  i	  formulären	  och	  trycka	  på	  lägg	  till.	  Fyller	  
användaren	  endast	  i	  kunddelen	  läggs	  bara	  kunden	  till	  och	  fyller	  användaren	  i	  båda	  läggs	  kund	  med	  
motorcykel	  till	  i	  systemet.	  Försök	  till	  andra	  variationer	  ger	  felmedelande.	  Även	  här	  kan	  användaren	  
använda	  sig	  av	  knappen	  rensa.	  
	  

	  
	  



Linköpings	  universitet	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  
	  

	   27	  

	  
Figur	  16.	  Lägg	  till	  sidan.	  

Till	  sist	  finns	  även	  en	  admin	  del	  med	  företagets	  statiska	  värden	  såsom	  namn,	  organisationsnummer,	  fax	  
med	  mera	  samt	  värden	  som	  beräknar	  procentsatsen	  på	  moms	  och	  förbrukningsmaterialkostnaden	  som	  
ska	  läggas	  på.	  Denna	  sida	  kräver	  även	  särskild	  inloggning	  och	  går	  inte	  att	  nå	  från	  systemets	  vanliga	  
sidor.	  

Figur	  17.	  Admin	  sidan.	  
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5.2 Teknisk	  beskrivning	  

5.2.1 Förarbete	  

Figur	  18.	  Entitets-‐sambands-‐diagram	  från	  intervjuer.	  
	  
Figur	  18	  visar	  resultatet	  av	  entitets-‐sambands-‐diagrammet	  som	  togs	  fram	  genom	  intervjuerna	  under	  
förarbetet	  för	  att	  skapa	  en	  bild	  över	  verksamheten.	  Och	  i	  figur	  19	  visas	  en	  wireframe	  över	  kundsidan,	  då	  
systemet	  är	  väldigt	  stort	  visas	  bara	  ett	  exempel	  här	  resten	  finns	  att	  se	  i	  bilagorna	  under	  Wireframes.	  

 
	  

Figur	  19.	  Wireframe	  över	  kundsidan	  
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5.2.2 Databasdesign	  

5.2.2.1 Språk	  och	  ramverk	  

	  
Figur	  20.	  Entitets-‐sambands-‐diagram	  till	  3NF.	  

Systemet	  använder	  sig	  av	  en	  MySQL	  databas	  och	  innehåller	  följande	  tabeller	  och	  relationer	  (se	  figur	  20)	  
vilket	  är	  resultatet	  av	  normaliseringen/denomormaliseringen	  av	  ursprungs	  entitets-‐sambands-‐
diagrammet	  till	  3NF.	  

Tabellerna	  och	  dess	  relationer	  representeras	  i	  Django	  som	  modeller.	  Django	  projektet	  det	  vill	  säga	  
systemet	  består	  av	  fyra	  olika	  applikationer	  som	  innehåller	  och	  manipulerar	  dessa	  modeller:	  

• customers 
• service 
• work 
• company 

Customers	  applikationen	  innehåller	  modellerna	  Postal,	  Customer,	  Telephone,	  Model	  och	  Mc	  och	  
innehåller	  funktionaliteten	  för	  att	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort	  och	  ändra	  allt	  som	  har	  med	  kunder	  och	  
motorcyklar	  att	  göra.	  

Service	  innehåller	  modellen	  Serviceprotocol	  och	  därmed	  funktionaliteten	  för	  att	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  ändra	  
och	  skriva	  ut	  serviceprotokoll.	  
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Work	  med	  modellerna	  Workorder	  och	  Article	  innehåller	  samma	  funktionalitet	  som	  service	  
applikationen	  ovan	  det	  vill	  säga	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  ändra	  och	  skriva	  ut.	  

Sista	  applikationen	  company	  består	  av	  CompanyInformation	  modellen	  och	  står	  för	  funktionaliteten	  att	  
modifiera	  företagsinformationen	  på	  adminsidan.	  

5.2.3 Arkitektur	  
	  

	  

	  
Figur	  21.	  Arkitekturen.	  

Figur	  21	  visar	  en	  överblick	  bild	  av	  arkitekturen.	  Genom	  en	  mobil,	  surfplatta	  eller	  pc	  kan	  man	  koppla	  upp	  
sig	  mot	  systemet	  som	  finns	  installerad	  på	  en	  server.	  Systemet	  består	  av	  tre	  seperata	  delar,	  Django,	  
Bootstrap	  och	  en	  databas	  (MySQL).	  Dessa	  delar	  är	  löst	  sammankopplade	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  
exempelvis	  byta	  ut	  MySQL	  mot	  en	  Postgresql	  databas	  utan	  att	  behöva	  skriva	  om	  kod	  i	  Django.	  	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  22.	  Anrops-‐	  och	  svarsstruktur	  i	  systemet.	  
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Figur	  22	  visar	  en	  mer	  detaljerad	  bild	  av	  hur	  systemet	  integrerar	  med	  alla	  delar.	  User	  representerar	  
mobilen,	  surfplattan	  och	  pc	  i	  figur	  21.	  View	  och	  Controller	  representerar	  Django	  och	  Models	  
representerar	  databasen(MySQL).	  HttpResponse	  kan	  ses	  som	  en	  fil/dokument	  som	  innehåller	  Bootstrap	  
kod	  vilket	  möjliggör	  skapandet	  av	  websidan	  som	  efterfrågas	  av	  användaren.	  

Klient	  (User)	  skickar	  en	  förfrågan	  exempelvis	  www.exempel.com/kund/1	  (HttpRequest)	  till	  servern.	  
Servern	  kontrollerar	  om	  förfrågan	  matchar	  något	  av	  de	  reguljära	  uttryck	  som	  finns	  definierade	  
(Controller).	  Servern	  matchar	  förfrågan	  med	  ett	  reguljärt	  uttryck	  och	  kallar	  på	  tillhörande	  funktion	  
(View).	  Funktionen	  (View)	  hämtar	  data	  om	  kund	  1	  från	  databasen	  (Models)	  och	  returnerar	  ett	  svar	  
(HttpResponse)	  med	  hjälp	  av	  Bootstrap	  till	  klienten.	  
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6 Diskussion	  

6.1 Frågeställningar	  
Är	  det	  bäst	  att	  göra	  systemet	  som	  en	  molnbaserad	  webbapplikation	  eller	  en	  lokal	  datorapplikation?	  En	  
datorapplikation	  är	  oftast	  bunden	  till	  och	  måste	  utvecklas	  för	  operativsystemet	  den	  använder	  sig	  av.	  
Detta	  medför	  att	  hårdvaran	  på	  datorn	  den	  körs	  kan	  komma	  att	  spela	  roll.	  Samtidigt	  som	  det	  krävs	  extra	  
arbete	  för	  att	  installera	  applikationen	  manuellt	  och	  genomföra	  uppdateringar	  om	  ett	  nyare	  
operativsystem	  installeras.	  Detta	  kan	  ses	  överallt	  i	  verkliga	  livet	  där	  kommuner	  och	  företag	  fortfarande	  
använder	  sig	  av	  Windows	  XP	  på	  grund	  av	  att	  programmen	  är	  bundna	  till	  det	  specifika	  operativsystemet	  
och	  det	  kostar	  för	  mycket	  pengar	  att	  uppgradera.	  Det	  finns	  givetvis	  undantag,	  ett	  exempel	  är	  Java-‐
applikationer	  som	  kan	  köras	  oberoende	  av	  operativsystem.	  Men	  även	  här	  uppstår	  problem	  då	  Java-‐
applikationer	  är	  skrivna	  för	  en	  specifik	  Javaversion.	  Om	  ett	  säkerhetshål	  eller	  liknande	  hittas	  måste	  
Javaversionen	  på	  datorn	  uppgraderas	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  även	  java-‐applikationen	  måste	  
uppdateras.	  Alternativt	  behöver	  man	  installera	  och	  hålla	  reda	  på	  flera	  Javaversioner	  som	  kör	  olika	  java-‐
applikationer	  på	  samma	  dator.	  	  
	  
Om	  företaget	  har	  ett	  långsamt/instabilt	  nätverk	  eller	  om	  det	  krävs	  att	  arbetet	  tas	  med	  i	  bilen	  ut	  till	  
kunder	  är	  en	  lokal	  datorapplikation	  att	  föredra.	  Detta	  eftersom	  arbetet	  aldrig	  behöver	  avbrytas	  på	  
grund	  av	  att	  en	  internetförbindelse	  inte	  fungerar	  eller	  att	  det	  inte	  finns	  en	  internetförbindelse	  
överhuvudtaget.	  Har	  man	  även	  känslig	  eller	  hemlig	  data	  bör	  man	  använda	  sig	  av	  en	  datorapplikation	  
som	  lagrar	  allt	  lokalt	  för	  att	  vara	  på	  den	  säkra	  sidan	  eftersom	  man	  aldrig	  kan	  garantera	  att	  datan	  som	  
lagras	  på	  molnet	  är	  säker	  till	  hundra	  procent	  eller	  säkerhetskopieras	  tillräckligt.	  [20]	  
	  
Med	  en	  molnbaserad	  webbapplikation	  delegeras	  och	  sköts	  allting	  av	  en	  tredjepart	  vilket	  gör	  att	  
företaget	  kan	  hålla	  sina	  datorkostnader	  nere	  då	  all	  hårdvara	  sköts	  och	  uppgraderas	  automatiskt	  i	  
molnet.	  Skulle	  företaget	  expandera	  är	  det	  enkelt	  att	  göra	  detta	  utan	  att	  behöva	  tänka	  på	  att	  köpa	  in	  nya	  
datorer	  eller	  hårdvara	  lokalt.	  [21]	  
	  
Man	  behöver	  heller	  aldrig	  oroa	  sig	  över	  vilket	  operativsystem	  som	  klienten	  använder	  sig	  av	  med	  en	  
webbapplikation	  då	  man	  oftast	  använder	  sig	  av	  webbläsare	  för	  att	  komma	  åt	  systemet	  vilka	  kan	  köras	  
på	  nästintill	  alla	  operativsystem.	  Nackdelarna	  är	  som	  sagt	  att	  en	  internetförbindelse	  till	  servern	  krävs	  
för	  att	  använda	  sig	  av	  tjänsten	  samtidigt	  som	  olika	  webläsare	  visar	  datan	  annorlunda	  och	  stödjer	  mer	  
avancerad	  funktionalitet	  olika	  långt.	  
	  
Sammanfattningsvis	  beror	  det	  bästa	  valet	  på	  omständigheterna	  och	  förutsättningarna	  som	  existerar.	  I	  
detta	  fall	  var	  det	  bästa	  valet	  att	  ta	  fram	  en	  lösning	  i	  form	  av	  en	  molnbaserad	  webbapplikation.	  Beslutet	  
grundades	  i	  att	  företaget	  är	  någorlunda	  nystartat/litet	  och	  därmed	  vill	  hålla	  kostnaderna	  nere	  så	  mycket	  
som	  möjligt.	  De	  har	  ett	  stabilt	  och	  snabbt	  internet	  samt	  jobbar	  endast	  lokalt.	  Företaget	  vill	  heller	  inte	  
tänka	  på	  säkerhetskopior.	  De	  har	  även	  planer	  på	  att	  expandera	  ytterligare	  i	  framtiden.	  De	  framförde	  
även	  att	  det	  inte	  skulle	  vara	  en	  katastrof	  om	  internet	  inte	  fungerade	  någon	  gång	  eftersom	  de	  då	  kunde	  
använda	  sig	  av	  det	  gamla	  sättet	  och	  sedan	  fylla	  i	  underlaget	  på	  datorn	  när	  internet	  var	  tillbaka	  igen.	  De	  
använder	  sig	  inte	  heller	  av	  någon	  känslig	  information.	  I	  sin	  kravspecifikation	  hade	  de	  även	  med	  att	  
systemet	  skall	  kunna	  nås	  genom	  dator	  och	  läsplatta,	  det	  vill	  säga	  stöd	  för	  mobila	  enheter	  vilket	  var	  
väldigt	  enkelt	  och	  passande	  att	  genomföra	  med	  en	  webbapplikation	  och	  ett	  ramverk	  som	  Twitter	  
Bootstrap.	  Därmed	  fanns	  det	  inga	  anledningar	  att	  utforma	  lösningen	  som	  en	  lokal	  datorapplikation.	  	  
	  
	  
Hur	  mycket	  av	  pappersarbetet	  kan	  man	  automatisera?	  Det	  som	  gick	  att	  automatisera	  efter	  att	  man	  
digitaliserat	  allt	  pappersarbete	  var	  att	  automatiskt	  beräkna	  datum	  på	  serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar	  
samt	  i	  framtiden	  även	  kunna	  lägga	  till	  vem	  som	  är	  inloggad	  och	  ansvarig	  för	  jobbet.	  På	  arbetsordrar	  
räknas	  den	  sammanlagda	  kostnaden	  ut	  för	  de	  material	  och	  reservdelar	  som	  användes	  i	  jobbet	  samt	  det	  
totala	  priset	  av	  arbetet	  med	  och	  utan	  moms.	  
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Det	  finns	  även	  mycket	  metadata	  som	  går	  att	  räkna	  ut	  automatiskt	  genom	  att	  hämta	  information	  från	  
databasen.	  Exempelvis	  hur	  många	  arbetsordrar	  och	  serviceprotokoll	  som	  är	  kopplade	  till	  en	  kund	  och	  
hur	  många	  träffar	  en	  sökning	  ger,	  med	  mera.	  
	  
Generellt	  går	  nästan	  allt	  att	  automatisera,	  bortsett	  från	  information	  som	  ska	  skrivas	  in.	  Men	  man	  måste	  
försöka	  hitta	  en	  balans,	  till	  exempel	  om	  papper	  som	  behöver	  underskrift	  ska	  skrivas	  ut	  automatiskt	  
varje	  gång	  man	  modifierar	  ett	  jobb	  eller	  om	  användaren	  själv	  ska	  välja	  detta	  genom	  att	  trycka	  på	  en	  
skriva	  ut	  knapp	  när	  allt	  är	  färdigt.	  
	  

6.2 Krav	  och	  vidarutveckling	  
Vid	  projektets	  slut	  har	  jag	  lyckats	  bli	  färdig	  med	  alla	  kravpunkter	  som	  var	  prioriterade	  högst	  och	  medel,	  
vilket	  känns	  väldigt	  bra	  då	  detta	  var	  vad	  kunden	  ville	  ha	  uppnått	  och	  resterande	  kravpunkter	  bara	  var	  
en	  bonus	  och	  något	  de	  planerade	  för	  framtiden.	  	  
	  
Utöver	  de	  resterande	  stora	  punkterna	  som	  att	  integrera	  ett	  nytt	  system	  för	  att	  kontrollera	  lager-‐	  och	  
reservdelar	  finns	  det	  en	  stor	  utvecklingspotential	  för	  systemet.	  Det	  skulle	  exempelvis	  vara	  möjligt	  att	  
integrera	  med	  hemsidan	  för	  ytterliggare	  funktionalitet	  samtidigt	  som	  det	  finns	  möjlighet	  att	  hämta	  ut	  
värdefulla	  metadata	  från	  databasen.	  Till	  sist	  som	  även	  nämns	  i	  etiska	  aspekter	  nedanför	  bör	  en	  login-‐
funktionalitet	  läggas	  till.	  
	  

6.3 Metoddiskussion	  

6.3.1 Förarbete	  
Att	  ta	  fram	  ett	  entitets-‐sambands-‐diagram	  genom	  intervjuer	  gick	  utmärkt,	  jag	  tror	  att	  en	  av	  
anledningarna	  till	  detta	  var	  just	  att	  jag	  berättade	  innan	  vad	  syftet	  var	  och	  därmed	  fick	  tillgång	  till	  extra	  
information	  som	  de	  annars	  inte	  trodde	  spelade	  någon	  roll.	  	  
	  
Även	  wireframes	  gick	  väldigt	  bra	  att	  ta	  fram	  genom	  intervjuer	  och	  jag	  är	  glad	  att	  beslutet	  togs	  att	  göra	  
dem	  low-‐prototype,	  då	  saker	  prioriterades	  om,	  glömdes	  bort	  och	  ändrades	  konstant	  under	  projektets	  
gång.	  
	  

6.3.2 Språk	  och	  ramverk	  
Django	  som	  ramverk	  är	  otroligt	  kraftfullt,	  effektivt	  och	  även	  väldigt	  kul	  att	  använda	  sig	  av,	  dock	  tog	  det	  
mycket	  längre	  tid	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  än	  planerat.	  I	  Django	  kan	  man	  exempelvis	  göra	  allt	  genom	  funktioner	  
eller	  klasser	  eller	  både	  och.	  Eftersom	  jag	  personligen	  ville	  göra	  systemet	  på	  bästa	  sätt	  valde	  jag	  att	  
experimentera	  och	  sätta	  mig	  in	  i	  både	  sätten,	  vilket	  tog	  mer	  tid	  än	  jag	  trodde.	  Nu	  i	  efterhand	  med	  den	  
korta	  tid	  jag	  hade	  så	  skulle	  det	  antagligen	  ha	  varit	  bättre	  att	  hålla	  sig	  till	  ett	  sätt	  för	  att	  maximera	  tiden	  
så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  istället	  sätta	  sig	  in	  i	  alternativa	  metoder	  om	  det	  fanns	  tid	  kvar	  i	  slutet.	  	  
	  
Något	  som	  jag	  inte	  tänkte	  på	  under	  förarbetet	  och	  teorin	  var	  hur	  man	  skulle	  skriva	  ut	  PDF:	  er.	  Jag	  antog	  
att	  detta	  var	  något	  som	  gick	  att	  göra	  genom	  ramverket.	  Som	  tur	  var	  hade	  Django	  ett	  avsnitt	  med	  just	  
detta	  där	  de	  använder	  sig	  av	  ett	  program	  kallat	  ReportLab	  vilket	  jag	  valde	  att	  använda.	  ReportLab	  är	  ett	  
open	  source	  verktyg	  utvecklat	  i	  Python	  med	  syftet	  att	  skapa	  PDF	  dokument.	  Wikipedia	  använder	  
ReportLab	  för	  deras	  print/export	  funktionalitet	  och	  verktyget	  är	  även	  inkluderat	  i	  alla	  
standarddistributioner	  av	  Linux	  [22].	  Då	  jag	  inte	  hade	  tid	  att	  se	  över	  ytterliggare	  alternativ	  kan	  det	  
mycket	  väl	  finnas	  andra	  program	  som	  är	  bättre	  för	  just	  detta.	  
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6.3.3 Databasdesign	  
Nu	  i	  efterhand	  är	  jag	  nöjd	  över	  att	  jag	  valde	  MySQL	  som	  jag	  redan	  kunde	  då	  installationen	  gick	  snabbt,	  
och	  att	  kunna	  manipulera	  databasen	  utan	  att	  behöva	  lära	  sig	  nya	  kommandon	  sparade	  mig	  väldigt	  
mycket	  tid	  under	  utveckligen	  vilket	  istället	  kunde	  läggas	  på	  normaliseringen	  och	  andra	  uppgifter.	  	  

Att	  normalisera	  till	  3NF	  som	  jag	  gjorde	  anser	  jag	  var	  helt	  korrekt,	  att	  normalisera	  högre	  än	  detta	  skulle	  
inte	  gjort	  någon	  skillnad	  förutom	  att	  ha	  tagit	  längre	  tid.	  Även	  om	  normaliseringen	  var	  något	  som	  tog	  
väldigt	  mycket	  tid	  och	  ändrades	  många	  gånger	  under	  projektets	  gång	  var	  det	  även	  något	  som	  gav	  
många	  tankeställare,	  eftersom	  man	  tvingades	  tänka	  igenom	  allt	  oerhört	  noggrant	  för	  att	  lista	  ut	  alla	  
relationer	  och	  därmed	  fann	  scenarion	  man	  missat.	  
	  
Exempelvis	  kan	  man	  se	  i	  entitets-‐sambands-‐diagrammet	  att	  Customer	  har	  en	  relation	  till	  Mc	  som	  i	  sin	  
tur	  har	  en	  relation	  med	  Serviceprotokoll	  vilket	  kort	  betyder	  att	  en	  person	  äger	  en	  motorcykel	  och	  varje	  
motorcykel	  kan	  ha	  serviceprotokoll	  bundna	  till	  den.	  Men	  om	  en	  motorcykel	  tas	  bort	  går	  det	  inte	  längre	  
se	  alla	  serviceprotokoll	  som	  en	  kund	  har	  då	  det	  inte	  finns	  ett	  samband	  med	  motorcykeln	  längre.	  Därför	  
kan	  man	  se	  i	  3NF	  diagrammet	  att	  Serviceprotokoll	  nu	  istället	  har	  en	  relation	  till	  Customer	  direkt.	  	  
	  
Något	  jag	  inte	  insåg	  var	  hur	  mycket	  normaliseringen	  kan	  sänka	  produktiviteten	  när	  man	  utvecklar.	  
Eftersom	  man	  ofta	  måste	  gå	  tillbaka	  och	  titta	  på	  modellerna	  för	  att	  se	  relationerna,	  samtidigt	  som	  man	  
måste	  skapa	  och	  validera	  extra	  formulär	  och	  utöka	  klasser	  med	  speciella	  fall	  som	  uppstår.	  Detta	  är	  
något	  som	  inte	  var	  ett	  problem	  mot	  slutet	  men	  i	  början	  när	  man	  var	  helt	  ny	  med	  Django	  skapade	  det	  
många	  problem	  och	  tog	  oerhört	  med	  tid.	  Så	  om	  jag	  skulle	  gjort	  om	  projektet	  idag	  med	  denna	  vetskap	  
och	  fortfarande	  varit	  helt	  ny	  på	  Django	  skulle	  jag	  ha	  valt	  att	  även	  denormalisera	  tabellerna	  Telephone,	  
Postal	  och	  Model	  som	  kan	  ses	  i	  NF3	  diagrammet.	  Detta	  eftersom	  Customer	  och	  Mc	  som	  dessa	  tabeller	  
har	  en	  relation	  till	  används	  ofta	  och	  på	  många	  ställen	  vilket	  därmed	  skapar	  mycket	  mer	  arbete.	  	  	  
	  

6.3.4 Kodstandard	  
Det	  gick	  bra	  att	  använda	  sig	  av	  PEP	  8	  under	  utvecklingen	  samtidigt	  som	  det	  gick	  snabbt	  att	  titta	  i	  
dokumentationen	  om	  det	  var	  något	  man	  var	  osäker	  på.	  Jag	  valde	  dock	  att	  göra	  några	  personliga	  
modifikationer	  från	  förstahandsvalet	  som	  rekommenderades.	  PEP	  8	  rekommenderar	  till	  exempel	  
absoluta	  importer	  eftersom	  de	  är	  mer	  lättlästa	  och	  ger	  bättre	  felmeddelande:	  
	  
import	  mypkg.sibling	  
from	  mypkg	  import	  sibling	  
from	  mypkg.sibling	  import	  example	  
	  
Jag	  valde	  dock	  att	  använda	  mig	  av	  relativa	  importer	  [23]	  då	  Django-‐projekt	  är	  uppbyggda	  av	  
applikationer	  och	  genom	  att	  använda	  mig	  av	  relativa	  importer	  kan	  andra	  utvecklare	  i	  framtiden	  lättare	  
modifiera	  och	  flytta	  applikationer	  för	  att	  göra	  förändringar	  med	  mera	  utan	  att	  något	  går	  snett.	  
	  
from	  .	  import	  sibling	  
from	  .sibling	  import	  example	  
	  

6.3.5 Versionshantering	  
Git	  fungerade	  otroligt	  bra	  under	  projektets	  gång	  och	  var	  otroligt	  effektivt.	  Branchningen	  var	  ovärderlig	  
när	  man	  jobbade	  med	  så	  många	  olika	  scenarion	  samtidigt	  och	  Git	  är	  något	  jag	  kommer	  fortsätta	  
använda	  i	  framtiden.	  	  

6.3.6 Kodning	  och	  testning	  
Kodningen	  gick	  väldigt	  bra	  det	  var	  främst	  mindre	  problem	  och	  funderingar	  som	  om	  man	  borde	  ha	  egna	  
tillbaka	  knappar	  eller	  inte	  med	  tanke	  på	  mobila	  enheter	  och	  hur	  mycket	  användarna	  ska	  tillåtas	  att	  
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skriva	  in	  för	  att	  inte	  överflöda	  och	  krascha	  PDF:erna.	  Samtidigt	  som	  det	  fanns	  ställen	  där	  jag	  lagt	  till	  kod	  
senare	  och	  därmed	  råkat	  skriva	  kod	  som	  träffar	  databasen	  två	  gånger	  istället	  för	  en,	  med	  mera.	  
	  
Som	  nämndes	  i	  metoden	  under	  kodning	  och	  testning	  kom	  det	  positiva	  resultat	  av	  att	  ha	  uppfyllt	  kraven	  
med	  en	  kostnad	  att	  inte	  ha	  ordentliga	  testfall	  för	  allt.	  Detta	  är	  något	  jag	  önskar	  att	  jag	  hunnit	  med	  
eftersom	  med	  ordentliga	  testfall	  blir	  det	  enkelt	  att	  utöka	  med	  ny	  funktionalitet	  samtidigt	  som	  det	  är	  
väldigt	  enkelt	  att	  uppgradera	  till	  nyare	  Django	  versioner	  utan	  att	  oväntade	  problem	  uppstår.	  
	  

6.4 Etiska	  aspekter	  
En	  etisk	  aspekt	  som	  inte	  hanns	  med	  och	  saknas	  i	  systemet	  vid	  projektets	  slut	  är	  ett	  login	  system,	  
eftersom	  företaget	  sparar	  namn,	  adress	  och	  telefonnummer	  på/från	  sina	  kunder.	  Systemet	  bryter	  inte	  
mot	  några	  lagar	  då	  det	  inte	  sparas	  personnummer	  [24]	  men	  ett	  loginsystem	  är	  ändå	  ett	  måste	  enligt	  
mig	  i	  framtiden	  då	  det	  även	  hjälper	  till	  att	  automatisera	  vem	  som	  är	  inloggad	  och	  gör	  vad.	  	  

7 Slutsatser	  
Systemet	  uppfyller	  beställarens	  krav	  och	  kan	  nås	  genom	  dator,	  surfplatta,	  mobila	  enheter	  och	  gör	  det	  
möjligt	  för	  beställaren	  att	  söka,	  lägga	  till,	  ta	  bort,	  modifiera,	  skriva	  ut	  och	  hitta	  kunder,	  motorcyklar,	  
serviceprotokoll	  och	  arbetsordrar	  där	  moms,	  kostnader	  och	  priser	  beräknas	  automatiskt.	  Därför	  
behöver	  inte	  onödig	  arbetstid	  gå	  åt	  till	  att	  leta	  fram,	  ta	  kopior	  och	  arkivera	  papper	  dagligen	  vilket	  i	  sin	  
tur	  leder	  till	  effektivare	  arbete.	  Systemet	  har	  även	  stor	  vidarutvecklingspotential.	  

Det	  går	  att	  automatisera	  i	  princip	  allt	  dock	  måste	  man	  hitta	  en	  balans	  som	  gör	  att	  arbetet	  flyter	  på	  
effektivare	  än	  att	  det	  skapar	  irritation	  och	  problem.	  

Omgivningen	  och	  företagets	  arbetsprocess	  är	  ofta	  en	  avgörande	  faktorer	  för	  vilken	  typ	  av	  applikation	  
som	  passar	  bäst	  vid	  utveckling	  av	  nya	  system.	  

Då	  alla	  delar	  i	  systemet	  är	  löst	  sammankopplade	  finns	  det	  en	  otroligt	  stor	  vidarutvecklingspotential	  
både	  i	  skalbarhet	  och	  i	  andra	  områden.	  Customer	  applikationen	  kan	  exempelvis	  användas	  som	  bas	  för	  
nya	  projekt	  eller	  integreras	  med	  existerande	  system.	  Databasen	  och	  Bootstrap	  kan	  bytas	  ut	  för	  ökad	  
skalbarhet	  eller	  ytterliggare	  funktionaltitet.	  

Till	  sist	  är	  både	  jag	  och	  beställaren	  väldigt	  nöjda	  med	  slutresultatet	  då	  det	  var	  ett	  stort	  system	  som	  
skapades	  helt	  från	  grunden	  och	  inte	  förväntades	  bli	  färdigt	  inom	  den	  korta	  tidsramen	  vi	  hade.	  
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9 Bilagor	  

9.1 Entitets-‐sambands-‐diagram	  

9.1.1 Del	  1	  
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9.1.2 Del	  2	  
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9.2 3NF	  

9.2.1 Del	  1	  
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9.2.2 Del	  2	  
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9.3 Wireframes	  

9.3.1 Sök	  
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9.3.2 Kund	  
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9.3.3 Lägg	  till	  	  
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9.3.4 Arbetsorder	  
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9.3.5 Serviceprotokoll	  
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	  	  	  	  Tillgång	  till	  dokumentet	  innebär	  tillstånd	  för	  var	  och	  en	  att	  läsa,	  ladda	  ner,	  skriva	  ut	  enstaka	  
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undervisning.	  Överföring	  av	  upphovsrätten	  vid	  en	  senare	  tidpunkt	  kan	  inte	  upphäva	  detta	  
tillstånd.	  All	  annan	  användning	  av	  dokumentet	  kräver	  upphovsmannens	  medgivande.	  För	  att	  
garantera	  äktheten,	  säkerheten	  och	  tillgängligheten	  finns	  det	  lösningar	  av	  teknisk	  och	  
administrativ	  art.	  
	  	  	  	  Upphovsmannens	  ideella	  rätt	  innefattar	  rätt	  att	  bli	  nämnd	  som	  upphovsman	  i	  den	  
omfattning	  som	  god	  sed	  kräver	  vid	  användning	  av	  dokumentet	  på	  ovan	  beskrivna	  sätt	  samt	  
skydd	  mot	  att	  dokumentet	  ändras	  eller	  presenteras	  i	  sådan	  form	  eller	  i	  sådant	  sammanhang	  
som	  är	  kränkande	  för	  upphovsmannens	  litterära	  eller	  konstnärliga	  anseende	  eller	  egenart.	  
	  	  	  	  För	  ytterligare	  information	  om	  Linköping	  University	  Electronic	  Press	  se	  förlagets	  hemsida	  
http://www.ep.liu.se/	  
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