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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar ett examensarbete utfört av två studenter, Honia Barhoon 
och Mnar Siawesh. Arbetet är uppdelat i två, den första delen på Volvo IT i Umeå, 
den andra på Smartsign i Borlänge. 
 
Volvo IT är ett globalt företag som arbetar med att serva Volvokoncernen samt 
externa kunder med bland annat systemutveckling, drift och underhåll av system, 
infrastruktur och support. Av Volvo Lastvagnar efterfrågades en lösning för att 
digitalt sprida information på strategiska ställen. Förslaget till lösning av programvara 
som Volvo IT önskade kom från företaget Smartsign. 
 
Smartsign är ett företag som har funnits i olika tappningar sedan 1998. Idag är det ett 
företag som utvecklar ett program som underlättar informationsspridning i olika 
syften, för olika användare. På datorer bokas information som ska visas, som sedan 
spelas upp på skärmar.  
 
Arbetet för Volvo gick ut på att bekanta sig med mjukvaran, göra en pilotinstallation, 
utvärdera programmet och ge förslag för framtida användning av det. 
På Smartsign gick arbetet ut på att implementera en ny funktion. I dagsläget går det 
att göra bokningar av olika mediefiler samt dela upp en skärm i olika lager, som 
spelar upp bokningar. Funktionen som inte finns är förhandsvisning av det som är 
bokat vid en viss tidpunkt, vilket var vad arbetet på Smartsign gick ut på.  
 
Examensarbetet skedde växelvis i Umeå, Stockholm och Borlänge under sammanlagt 
10 arbetsveckor. 
Målet var att vid examensarbetets slut skulle det finnas en pilotinstallation av en 
skärmlösning, ett tekniskt dokument som förklarar hur lösningarna fungerar, en 
utvärdering av lösningen med framtida förslag, och en konceptlösning till 
förhandsvisning av bokningar gjorda i programmet Smartsign. Arbetet blev klart på 
utsatt tid. 



Abstract 
 
This report is about the thesis performed at Volvo IT in Umeå and Smartsign in 
Borlänge. The thesis was split into two parts, one at Volvo IT and the other one at 
Smartsign. 
 
Volvo IT is a global company focusing on serving the Volvo Group and external 
customers with system development, operation and maintenance of systems, 
infrastructure and support. Volvo Trucks sought a solution to digitally distribute 
information to different places. The proposed solution that Volvo IT wished for was 
software from the company Smartsign. 
 
Smartsign is a company that has existed in different versions since 1998. Today, it is a 
company working with and developing a program which helps users to spread 
information in a user-friendly way. 
The information that is desired to be shown is booked by the user on an ordinary 
computer running the Smartsign Publisher program. The information is then played 
back on screens which are connected to the Publisher via a server. 
 
The students evaluated the programme, made a pilot installation at Volvo and 
provided the company with suggestion for future use. 
At Smartsign the students incorporated a new function to the programme. In the 
current version of it, it is possible to make reservations for various mediafiles and 
split a screen in different layers which the reservations are played in. What the 
programme does not provide is the possibility to preview what is booked at a certain 
time. The students task was to implement this function. 
 
The work of the thesis took place in Umeå, Stockholm and Borlänge for a total of 10 
weeks. It was conducted by two students. 
The aim was that at the end of the thesis there would be a pilot installation in Umeå, a 
technical document that explains how the solution works, an evaluation of the 
solution with future proposals and a conceptual solution of a way to preview the 
bookings made in Smartsign. The work was completed on time.
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Frågeställning 
 
Världen går mot en allt mer globaliserad tillvaro. Gränser suddas ut och företag 
expanderar – i dagsläget är det inte ovanligt att ett företag finns i två eller flera länder. 
Hur får man ut information i stora företag?  
Hur når man ut till så många som möjligt, med användande av så lite resurser som 
möjligt?  
Kan man få en som arbetar i Australien, att känna igen sättet att sprida information på, 
i Sverige? 
Hur ökar man användarvänligheten i ett program, som redan är så användarvänligt 
som möjligt, samtidigt som man ökar dess konkurrenskraft? 
 
Examensarbetet i denna rapport behandlar dessa frågor. Den första delen ska ge 
inblick i hur stora företag kan tillämpa systemet vi har använt oss av, för att underlätta 
spridning av information. 
Den andra delen behandlar även den frågan hur företag ska kunna sprida information 
på ett effektivt sätt, fast ur ett mer tekniskt perspektiv. Den beskriver hur tankegången 
sett ut när uppgiften utförts, och vad som blivit frukten av dessa tankar. 
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Begrepp och förkortningar 
 
 
CSS Cascading Style Sheets är ett språk för 

formatera olika element på en webbsida 
API Application Programming Interface är en 

uppsättning av standarder, protokoll och 
programmerings instruktioner för att 
enklare kunna utveckla programvaror 

jQuery jQuery är ett bibliotek för JavaScript som 
avsevärt förenklar programmering i 
JavaScript 

Tumnaglar Med tumnagel menas en bild eller 
skärmdump på inbokat material 

Spelare Med spelare menas Smartsign Player 
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1. Inledning 
 
Volvo Lastvagnar i Umeå är ett fysiskt stort företag. Att sprida information manuellt 
är tidskrävande, därför önskades en lösning för att kunna göra detta digitalt. Volvo IT 
i Umeå fick i uppdrag av Volvo Lastvagnar att hitta en lösning på detta. Studenternas 
uppgift var att sätta sig in i programmet som Volvo IT föreslagit, som även andra 
delar av Volvo använder (till exempel Volvo i Göteborg), förstå hur det fungerar samt 
implementera systemet på företaget. I detta ingick det att utbilda personal på Volvo 
Lastvagnar som ska sköta bokningar, och utbilda personal på Volvo IT:s 
supportavdelning så att de kan sköta den tekniska driften. 
 
Smartsign är ett företag som tillhandahåller program som underlättar 
informationsspridning av olika slag. Smartsign Publisher installeras på en vanlig 
dator. I detta program kan man nu göra bokningar av olika mediefiler som man vill 
visa. Datorn med Publisher installerat ska kopplas till en Smartsign Server, som i sin 
tur är kopplad till en Smartsign Player. Denna spelare kopplas till den/de skärmar som 
den bokade informationen ska visas på. 
Eftersom datorn som bokningarna görs på och skärmen som de spelas upp på är 
fysiskt åtskilda, så har användaren fått gå till skärmen varje gång för att få veta hur 
det som är bokat på skärmen ser ut. Detta är både tids- och energikrävande. 
Med hjälp av studenterna skulle detta lösas så att användaren enkelt ska kunna välja 
och se vad som finns bokat på en skärm under en viss tidpunkt. Det som fick tas i 
beaktande var att programmet ska vara användarvänligt – den stora delen av tekniken 
av programmet ska inte ligga hos användaren. Vidare var det viktigt att programmet 
skulle fungera självständigt och inte vara beroende av en tredje part. För att kunna 
lösa problemet lärde sig studenterna tre nya programmeringsspråk; JavaScript, ASP 
.NET samt C#. 
 
Rapporten beskriver hur studenterna har tänkt när arbetet på Volvo har gjorts samt hur 
lösningen på problemet för Smartsign tagits fram. Den ska även ge förståelse för hur 
lösningen fungerar samt innefatta kod som skrivits och förslag för framtida 
användning av programmet för Volvo. 
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1.1 Smartsign översiktligt 
 
Systemet består i huvudsak av tre delar: 

• Smartsign Publisher 
• Smartsign Server 
• Smartsign Player 

 
Dessa delar beror väldigt lite av varandra rent hårdvarumässigt. Med det menas att det 
inte spelar roll om till exempel datorn som Publisher finns på kraschar. Användaren 
kan logga in på en annan dator som har Publisher. 

 
Figur 1 – Översiktlig bild av systemet 

 
Alla tre delar kan installeras på samma dator, men detta är inte att rekommendera 
eftersom att spelaren måste stängas ner när man vill använda datorn igen (till exempel 
för att göra nya bokningar). För större system rekommenderas det att varje del har en 
dedikerad dator, speciellt server och spelare. Mer om detta står i bilagan förslag för 
framtida användning.  
I övriga fall sker kommunikationen via nätet med hjälp av WCF (detta i version 7, i 
version 6 sker kommunikationen med .Net remoting). I figur 1 är Publisher och server 
installerade på samma dator, och spelaren på en annan. 
Aktören interagerar med systemet via Publisher. Servern hämtar det som är bokat från 
Publishern, och skickar vidare det till spelaren. Hos spelaren lagras sedan bokningen, 
så att den finns lokalt. Detta innebär att även om Publishern och servern skulle lägga 
ner, så kommer bokningen att visas. 
 
 
1.1.1 Smartsign Publisher 
 
Publisher är antingen mjukvara som laddas ner på datorn, eller en webbapplikation. 
Det är endast i Publisher som aktören har en roll att spela. Inloggning sker med 
användarnamn och lösenord. 
Här kan en hierarki av användare skapas, till exempel en administratör som har 
fullständiga rättigheter till att använda och ändra i programmet, och vanliga användare 
som endast kan boka information i begränsade delar. 
En skärm kan delas upp i flera delar som kallas lager. I dagsläget kan en skärm delas 
upp i sex delar. Användaren kan själv dela upp skärmen i det antal lager, i de storlekar 
som önskas. 
Sedan kan olika information bokas i de olika lagren – man kan alltså ha olika 
bokningar som visas parallellt i en skärm, fast i olika delar av skärmen.  
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Informationen som visas kan vara webblänkar eller filer av olika typer. Exakt vilka 
typer som systemet stödjer framgår av bilaga 3. 
När informationen som ska visas är bekräftad och bokad i Publisher, laddas den ner 
till spelaren via Servern. I kalendern som finns i Publisher kan man se vad som är 
bokat, och när. Man kan även kryssa i de olika spelarna och lager som finns, för att se 
vad som finns bokat i dem. 
 

 
Bild 1 – Smartsign kalender med bokningar 

 
 
1.1.2 Smartsign Server 
 
Servern laddar ner bokningar från Publisher via LAN:et, som spelaren sedan kan 
hämta. I framtiden kommer Smartsign Sync att finnas som gör att ändringar som görs 
i filer som är bokade, uppdateras automatiskt. 
 
 
1.1.3 Smartsign Player 
 
Spelaren kopplas till skärmar som visar bokningen. Det som begränsar antal skärmar 
och hur långt bort från spelaren de kan placeras är hårdvaran. 
Spelare och skärmar kopplas ihop via vanlig VGA- eller DVI-kabel. Signalstyrkan på 
dessa kablar förminskas avsevärt med avstånd, vid 100 meters avstånd är 
signalstyrkan obefintlig. En VGA eller DVI förlängare möjliggör ökat avstånd utan 
förlust av signalstyrka. [7] 
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1.2 Programmeringsverktyg och metoder  
 
 
1.2.1 Microsoft Visual Studio 
 
Visual Studio är ett utvecklingsverktyg från Microsoft för att bland annat skapa 
webbapplikationer i ASP .NET. Verktyget grundar sig på .NET ramverket. 
 
Då Smartsigns nuvarande plattform är C# ASP .NET bestämde studenterna 
tillsammans med utvecklarna på Smartsign att utveckla lösningen i Microsoft Visual 
Studio. Mjukvaran har tillförskaffats genom KTH:s avtal med MSDNAA där 
studenterna kostnadsfritt får ta del av Microsofts utvecklingsverktyg.  
 
 
1.2.2 ASP .NET 
 
ASP introducerades av Microsoft som ett sätt att skapa dynamiska webbsidor och 
webbapplikationer. Eftersom ASP .NET använder sig av .NET utveckling så kan 
bland annat C# och JavaScript användas för programmering av webbsidor. Eftersom 
uppgiften delvis gick ut på att skapa en dynamisk webbapplikation med hjälp av C# så 
är ASP .NET verktyget idealt att använda i projektet. 
 
Med ASP .NET ramverk 2.0 införde Microsoft en ny ”code-behind” modell som 
innebär att statisk text stannar kvar på ”.aspx” sidan medan dynamisk kod är kvar i en 
”aspx.cs” fil. Detta uppmuntrar till att utvecklarna jobbar med koden bakom 
webbsidan, och en webbdesigner fokuserar på designen, utan att det leder till några 
större konflikter mellan programmeringskoden som driver webbsidan och det grafiska 
gränssnittet. 
När man använder denna typ av programmering så skriver utvecklaren kod som ska 
reagera på olika händelser, såsom när sidan laddas eller en kontroll som klickas. Detta 
är någonting som användes i uppgiften för att nå de uppsatta målen. [2] 
 
Eftersom ASP .NET är ett serverbaserat programmeringsspråk så behövs ett program 
som kallas för ASP .NET Development Server för att förhandsgranska och köra 
ASPX sidor. Detta program ingår i Microsoft Visual Studio. När en testkörning görs 
av en webbapplikation så startas programmet och agerar som server och samtidigt 
möjliggörs test av webbapplikationen från samma dator. 
I detta fall så finns servern som rådata hämtas från hos Smartsign. 
 
 
1.2.3 JavaScript 
 
JavaScript är ett objektbaserat skriptspråk som används i html-dokument för att skapa 
effekter och interagera med användaren. Detta användas för att skapa bildväxlaren 
med ”fading” effekter. 
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1.2.4 C# 
 
C# (uttalas ”C-sharp”) är ett objektorienterat programmeringsspråk från Microsoft. C# 
kombinerar de goda egenskaperna hos C++ och Java. Om man är bekväm med de två 
språken så är chansen stor att man lätt kommer att förstå C#. C# kan användas för att 
bygga Windows-program, webbapplikationer, mobila applikationer, och mycket mer. 
I arbetet användes den för att skapa en webbapplikation med hjälp av ASP .NET. 
 
Programmeringsspråket C# är särskilt utformat för .NET ramverket. Med andra ord 
kan C# för fullt utnyttja de kraftfulla verktyg och de omfattande klassbibliotek som 
.NET har att erbjuda. 
 
För att exekvera ett C# program krävs det att den måldator den ska exekvera på har 
.NET ramverket installerat. Detta är dock standard med moderna windowsutgåvor. 
 
 
1.2.5 DLL-filer 
 
DLL är en förkortning för Dynamic-Link Library.  
DLL-filer skapades för att förenkla för Windows programmerare. Olika program 
använder många funktioner gemensamt, så istället för att begära att varje program 
som till exempel ska skapa ett grafiskt gränssnitt med egen kod, kan programmen 
använda en gemensam DLL-fil. Detta skär ner onödigt arbete och tillåter en 
programmerare att arbeta med funktioner i sitt eget program. 
 
Eftersom Smartsign använder sig utav DLL-filer så blev studenterna tvungna att länka 
in DLL-filer i sitt C# projekt. DLL-filerna var skapade för .NET vilket gjorde jobbet 
mycket enklare och bekvämt då det finns mycket bra stöd för dessa filer. Filen som 
ska användas anges som referens, sen kan utvecklaren se funktionsnamn samt 
önskade in- och returvärden.  För att komma åt underliggande datamedlemmar kan 
man använda sig utav punktoperatorn. 
 
 
1.2.6 WCF 
 
WCF är en akronym för Windows Communication Foundation och löser 
kommunikationen mellan olika program. Detta är Microsofts senaste teknik som gör 
att program i ett distribuerat system kan kommunicera med varandra. 
WCF är Microsofts enhetliga programmeringsmodell för att bygga serviceorienterade 
applikationer. Detta gör det möjligt för utvecklarna att bygga säkra och pålitliga 
lösningar som integrerar över olika plattformar och samverkar med befintliga 
lösningar. 
WCF är byggt på .NET ramverket och förenklar utvecklingen av sammankopplade 
system.  
 
Syftet med WCF är att ge en samlad programmeringsmodell som kan användas för att 
skapa tjänster (”services”) på .NET plattformen för organisationer. 
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2. Metod och genomförande 
 
 
2.1 Arbetet på Volvo 
  
2.1.1 Uppstart 
 
På Volvo hade arbetet en mer undersökande och utvärderande karaktär. Studenterna 
skulle utvärdera ett program som Volvo i andra delar av Sverige och världen använder 
sig av, och avgöra om det kunde uppfylla Volvo Lastvagnars önskningar och krav. I 
kravlistan fastställdes det att det skulle göras en pilotinstallation av programmet, en 
utvärdering av det, utbildning skulle ges personal som kommer i kontakt med 
programmet samt förslag inför framtida användning. 
 
 
2.1.2 Utförande 
  
Studenterna började med att bekanta sig med programmet. Först lästes teorin och 
programmet laddades ner för att studenterna skulle få veta hur det fungerar, sedan 
sattes arkitekturen upp. 
Därefter började arbetet med att välja hårdvara. Eftersom det skulle göras en 
pilotinstallation vars mening var både att ge en bild av hur programmet fungerar för 
användare och visa hur själva programmet och presentationer i det ser ut, så valde 
studenterna att ha så lite och okomplicerad hårdvara som möjligt. Tanken med det 
var, förutom att det skulle vara en pilotinstallation, dels det att om användarna får en 
förståelse för programmet i dess enkelhet så kan teorin byggas på. 
Publisher installerades på en Volvo-dator som studenterna fick. Som spelare valdes en 
vanlig stationär dator. Den datorn är kopplad via DVI- till HDMI-kabel, till en skärm 
som står vid receptionen på Volvo Lastvagnar i Umeå. 
På Volvo IT i Göteborg finns det en special assignment grupp som jobbar mycket 
med Smartsign. De har använt systemet där under en tid och underhåller även 
programmet för Volvo i Australiens räkning. De har en stor server, dedikerad som 
Smartsign Server. 
Eftersom att Volvo jobbar mot att ha samma typ av system och tillvägagångssätt inom 
hela företaget oavsett var i världen företaget finns, så valde studenterna att använda 
sig av servern i Göteborg. Detta för att det gynnar Volvo i Umeå i längden med tanke 
på att det redan finns en grupp i Göteborg som sköter server, uppgraderingar av 
programmet, och så vidare. Volvo i Umeå behöver då inte avsätta resurser till detta 
utan kan då använda sig av befintliga resurser. När uppdateringar görs för Smartsign i 
Göteborg, kommer de även att göras för Smartsign i Umeå. 
 
 
2.1.3 Avgränsningar  
 
Volvo har tydliga riktlinjer angående bland annat användning och utformning av 
datorer och datoranvändning. Volvo använder sig av FactoryPlace eller MyPlace 
datorer. MyPlace datorer är den vanligaste typen som de flesta har, men den går ner i 
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viloläge efter ett tag, och man måste då låsa upp den med användarnamn och 
lösenord. Eftersom datorn som fungerar som spelare inte får gå ner i viloläge så fick 
det bli en FactoryPlace dator, men problemet med den är att dessa datorer inte får gå 
ut på internet, utan bara på Volvos interna nätverk. På grund av det kan inte de på 
Volvo Lastvagnar i dagsläget använda sig av webblänkar eller RSS-feeds. 
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2.2 Arbetet med Smartsign 
 
Att utveckla ett program innebär inte bara programmering utan innehåller flera 
delmoment. Här kommer studenterna att gå genom dessa delmoment och hur 
uppgiften löstes. 
 
 
2.2.1 Analys 
 
Uppgiften gick ut på att utveckla en förhandsvisning av en skärm som kör Smartsigns 
miljö.  Förhandsvisaren ska växla mellan olika material som finns bokat under en viss 
tid, på varje lager. Färdiga tumnaglar på de bokade materialen finns att hämta från 
Smarsigns server.  Bildväxlaren ska kunna växla tumnaglarna i rätt ordning och stödja 
de vanligaste filformaten inom presentationsmaterial. Dessutom stöds webblänkar och 
RSS. Ljud stöds inte och film representeras endast av en skärmdump. 
 
Studenterna kom, tillsammans med kunden, fram till att uppgiften kan delas upp i 
följande faser. 

1 Skapa en webbapplikation som kopplas upp mot Smartsign och hämta 
ut alla spelare tillsammans med associerade skärmar. 

2 Hämta bokningar och tumnaglar med bestämd storlek för en viss yta på 
skärmen och tid. 

3 Växla mellan tumnaglarna i rätt ordning.  
 
Lösningen ska fungera i de populäraste webbläsarna utan att vara beroende av tredje 
parts produkter. 
För att få en överblick över hur lösningen kunde se ut gjordes det ett Jackson 
Structured Programming diagram.  
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Figur 2 – JSP diagram över en möjlig lösning  
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2.2.2 Design 
 
Det var viktigt att lösningen skulle kunna integreras med kundens färdiga mjukvara, 
som är webbaserad. Detta ledde till att lösningen utvecklades som en webbapplikation 
med C#, ASP .NET, och JavaScript. 
 
Klient-Server arkitektur 
Studenterna fick programmera efter klient-server modellen. Grunderna för modellen 
finns i namnet. Klient-server modellen är ett system som inkluderar en klient och en 
server och modellen fungerar som en serie transaktioner mellan de två. Klienten 
initierar transaktionen genom att skicka en förfrågan till servern, och servern som 
alltid är i beredskap att acceptera förfrågningar svarar med att tillhandahålla en tjänst 
eller resurs för klienten. Detta är principen för klient-server modellen.  
Datatransaktioner med hjälp av klient-server modellen är idag mycket vanliga och det 
är troligt att man arbetar med sådana transaktioner nästan dagligen. I de flesta 
implementeringar av klient-server arkitektur är antalet serverar en eller ett fåtal medan 
klienterna är många. 
 
Sidstruktur 
Strukturen på huvudsidan ärvdes från Smartsigns färdiga Masterpage.  
Masterpages användes vid utveckling av webbapplikationer i Visual Studio och ASP 
.NET för att inkludera fördefinierade mallar till webbapplikationer. Med Masterpages 
kan man skapa en enhetlig layout för sidorna i sin applikation, där man definierar 
utseende och standard beteende. Sedan kan utvecklaren i mallen deklarera en eller 
flera regioner, där olika innehåll kan placeras. Dessa kallas för ContentPlaceHolders. 
Alltså får man en dynamisk och en statisk del i webbapplikationen. 
 
 
2.2.3 Implementering 
 
All kod skrevs i Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio. 
Programmeringen kunde delas upp i två delar; den ”grafiska delen” som utvecklades 
med ASP .NET och JavaScript, och ”programmeringsdelen”, även känd som code-
behind, som utvecklades med C#. Med hjälp av DataBinding kan man binda ihop 
dynamisk data mellan dessa två delar till en fungerande webbapplikation. 
 
Grafiska gränssnittet 
Denna del är skriven i en så kallad ”.aspx” fil. Det är den här filen som laddas till 
webbläsaren och sköter allt det grafiska som användaren ser och kan interagera med. 
Det användaren kan interagera med på sidan i detta projekt är alla element som ska ge 
oss indata till webbapplikationen. Dessa element består av två rullgardinslistor 
(DropDownList) där man listar spelarna och associerade skärmar, två textfält 
(TextBox) där användaren kan skriva in start- och sluttid för bokningen som 
användaren vill ha förhandsvisning på, och som avslut en knapp (Button) ”Visa” som 
skickar inmatat data från användare till server med hjälp av klient-server arkitektur. 
Tillbaka får man tumnaglar på det inbokade presentationsmaterialet för tiden som 
användaren har angett. Dessa tumnaglar läggs i en så kallad Repeater som är en 
kontroll för att presentera poster i en lista. Det finns flera olika typer av kontroller 
som kan presentera poster i listor men eftersom Repeater kontrollen har en hög grad 
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av flexibilitet kände studenterna att en Repeater var bästa valet då man ville ha mer 
frihet när bildväxlaren skulle utvecklas i JavaScript.  
 
Nästa steg var att skapa en enkel och snabb bildväxlare, utan några kontroller såsom 
spela och pausa, som kunde växla mellan de hämtade tumnaglarna i rätt ordning. 
Lösningen utvecklades med JavaScript och är relativt enkel att förstå. Principen är att 
man lägger alla tumnaglar som man får tillbaka, efter en begäran från användaren, på 
varandra och sedan itererar igenom dem. 
Eftersom Repeatern som innehåller alla hämtade tumnaglar listar dem under varandra, 
så lades alla tumnaglar på varandra med hjälp av CSS. Detta ordnades genom att låsa 
alla bilder på en och samma position genom att använda absolute positionering. 
I JavaScript gick det nu att skapa en bildväxlare med ”fading” effekt som växlade 
tumnaglarna i rätt ordning. 
 
    <script type="text/javascript"> 
    
    $(function(){ 
        // Hide all images except first one 
        $('.slideshow img:gt(0)').hide(); 
        // Iterate through the images every 3 seconds 
        setInterval(function(){ 
          // fade out first image 
          $('.slideshow :first-child').fadeOut() 
             // fade in next image 
             .next('img').fadeIn() 
             // throw first image to the end of the stack 
             .end().appendTo('.slideshow');},  
          3000); 
    }); 
 
    </script> 

Kod syntax 1 – Bildväxlare i JavaScript 
 
För att få bildväxlaren att växla i rätt ordning var det nödvändigt att ”gömma” alla 
bilder förutom den första eftersom indexet på bilderna startar på 0. 
”setInterval” användes för att iterera igenom bilderna var tredje sekund. 
En .fadeOut() och .fadeIn() metod finns i jQuery’s bibliotek. Detta användes för att 
uppnå en ”fading” effekt. Första bilden tonas ut samtidigt som nästa bild tonas in. 
Som avslut fick man ta första bilden och skicka den till slutet av bunten med bilder. 
Bildväxlaren funkar med alla filformat som Smartsigns programvara stödjer. När det 
kommer till en film så visas bara en skärmdump av filmen. 
 
Alla grafiska beslut gjordes med avsikten att skapa en så enkel och självförklarande 
webbapplikation som möjligt, då kunden riktar sig mot att utveckla enkla och 
användarvänliga programvaror. 
 
Code-behind 
Koden bakom den grafiska delen av webbapplikationen skrivs i en så kallad 
”.aspx.cs” fil. Det är här som utvecklaren skriver kod som ska reagera på olika 
händelser, såsom när sidan laddas eller en kontroll som klickas, när användaren 
interagera med webbapplikationen. 
All rådata som är nödvändig för att lösa uppgiften hämtas från Smartsign server 
genom deras öppna API som bygger på WCF. 
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Studenterna började med att lista alla spelare som var uppkopplade mot Smartsign 
servern. Detta gjordes genom att vid laddningen av huvudsidan, vilket är webbsidan 
användaren kommer fram till efter att ha loggat in mot Smartsign WCF tjänst, hämta 
alla spelare uppkopplade mot servern med metoden GetAllPlayers() och lägga dem i 
en lista. Sedan fylls första rullgardinslistan med hämtade spelare. Nu kan alltså en 
användare välja sin spelare vilket utlöser en händelse där man fyller den andra 
rullgardinlistan med alla skärmar associerade med den valda spelaren. Detta var lite 
krångligare att lösas men ordnades på följande sätt. 
 
PlayerDTO player = ServiceHandler.PlayerServicesInstance.GetPlayer(LoginManager.GetUserToken(), 
players[n].Identifier); 
 
ScreensDropDownList.DataSource = player.Screens; 

Kod syntax 2 – Hämtar alla skärmar för en vald spelare 
 

Det börjar med att man hämtar den valda spelaren. Den valda spelaren har ett index 
som finns sparat i variabeln n som vi matar in som en in parameter till metoden 
GetPlayer(). Ut får vi den valda spelaren. Nu är det bara att fylla rullgardinlistan med 
alla skärmar anknutna till den valda spelaren med hjälp av punktoperatorn för att 
komma åt underliggande datamedlemmar av objektet player. 
 
Efter att användaren har valt en skärm är det dags att skriva in start- och sluttiden för 
bokningen som användaren vill ha en förhandsvisning på. Start- och sluttiden kan 
vara vilken tid som helst under dagen.  
När användaren klickar på knappen ”Visa” så ska tumnaglarna på det inbokade 
presentationsmaterialet för en viss yta och en specifik tid hämtas och visas i 
bildväxlaren. Men detta är inte så enkelt.   
Det finns ingen metod för att få fram en tumnagel för en yta. Istället får man hämta en 
så kallad spellista för den valda spelaren. Detta görs med metoden 
GetSegmentedPlaylist(). Det man får tillbaka är en spellista uppdelad i ett antal ytor 
och segment som har en start- och sluttid, och som innehåller det inbokade 
presentationsmaterialet som i sin tur består av olika media filer. Dessa filer betecknas 
som MediaItems i Smartsign API och är taggade till olika ytor på skärmen. Dessa 
MediaItems har ett ID och det är det här ID:t som användes för att hämta tumnaglar 
för de mediafiler som finns inbokade för en specifik yta och tid. Här nedan finns en 
beskrivande figur. 
 

Lager (yta) 
Segment 1 
Starttid: 00:00 
Sluttid: 12:00 

Segment 2 
Starttid: 12:00 
Sluttid: 13:00 

Segment 3 
Starttid: 13:00 
Sluttid: 00:00 

Main 
Inbokat material, 
såsom: .jpg, .gif, 
.pdf, .ppt 

 Inbokat material, 
såsom: RSS, 
Filmer,Webblänkar  

Figur 3 – Exempel på hur en spellista på en yta kan se ut 
 
Ovanför är ett exempel på hur en spellista kan se ut för en hel dag.  
Kolumnerna motsvaras av segment 1 till 3. Även om inget finns bokat så kommer det 
att finnas ett segment (se segment 2). Alltså är tumnaglarna som ska fås ut egentligen 
skärmdumpar på filerna som finns i en viss yta under ett visst segment (tid). 
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Nu när det finns ett ID för alla MediaItems (filer) som är inbokade under ett visst 
segment och yta kan tumnaglar för filerna hämtas. Detta görs på följande sätt: 
 
string url = ResolveUrl("~/Images.ashx?token=" + 
Smartsign.ExampleLogin.Business.LoginManager.GetUserToken() + "&MediaItemId=" + itemid 
+"&width=500&height=500"); 
 
bilder.Add(url); 

Kod syntax 3 – Hämtar tumnaglar på inbokade filer 
 
In skickas ID på filen man vill ha en skärmdump på. Ut fås länken till skärmdumpen, 
sedan läggs länken i en lista. Detta gäller för en fil, men upprepas tills alla inbokade 
filer har itererats genom. 
Till slut binds listan till Repeatern på den grafiska delen av webbapplikationen och 
resultatet blir en fungerande bildväxlare. 
För en fullständig lösning och kod, se bilaga 4. 
 
Databinding 
Studenterna jobbade med databinding inom ASP .NET för att binda data från 
programmerings delen till kontrollerna på den grafiska delen av webbapplikationen. I 
princip betyder detta att det som finns lagrat i en variabel eller som hämtats från en 
server kan visas på en webbsida med hjälp av databinding.  
 
Att binda en kontroll till en datakälla kan uppnås på följande sätt. 
 
// Bind the list with the ImageUrls to a Repeater 
ImgRepeater.DataSource = bilder; 
ImgRepeater.DataBind(); 

Kod syntax 4 – Binda listan med länkar till tumnaglarna med Repeater 
 
Man börjar med att tilldela data till DataSource egendomen av en specifik kontroll, i 
det här fallet en Repeater. Det är den data som binds till den valda kontrollen. Sedan 
anropas DataBind() metoden för kontrollen för att binda data med den valda 
kontrollen, som finns på webbsidan. 
Exemplet ovanför är studenternas lösning för att binda listan med länkar till de 
hämtade tumnaglarna med Repeatern som sedan används av bildväxlaren på 
webbapplikationen. Samma lösning användes för att fylla rullgardinlistorna med 
spelare och anknutna skärmar. 
 
 
2.2.4 Felsökning 
 
Då man brukar stöta på problem och buggar vid programmering så användes Visual 
Studios inbyggda debugger för att felsöka skriven kod. 
Med detta verktyg kan ett program pausas och gås igenom steg för steg. Då 
framkommer det bland annat hur variabler ändrar värde, och minne och register 
värden kan inspekteras. I princip får man en bättre inblick i vad en snitt kod gör. 
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2.2.5 Testning 
 
Testmetoden som studenterna jobbade efter kallas på engelska för ”Validation 
Testing”. Syftet med denna testmetod är att kontrollera om programvaran möter 
kundens krav. Man vill alltså se till att kunden får vad som begärts. I händelse av 
konflikt eller missförstånd med kunden gällande produkten kollar man genom 
kravspecifikationsdokumentet. 
 
Black-box testning brukar användas. Det är då programvaran är komplett och alla 
komponenter kan testas tillsammans. Man har flera indata eller testdata som man 
härleder resultat för. Sedan skickas dessa data in till programvaran och ett svar fås ut 
från systemet. Till slut jämförs dessa resultat med de förväntade resultaten.  
 
När produkten är färdigutvecklad har man en så kallad ”Acceptance Test” 
tillsammans med en eller flera ombud från kunden. Här testar man om programvaran 
är redo för överlämning till kunden. 
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3. Resultat 
 
 

3.1 Volvo 
 
Eftersom servern står i Göteborg, innebär det att de i Göteborg sköter programmet och 
därmed är administratörer för Smartsign. Med det kommer att den som har ett 
administratörskonto när Publisher är kopplad till servern i Göteborg, även har tillgång 
till alla andra personer/delar i företaget som har sin Publisher kopplad till Göteborgs 
server. Med andra ord kan den som är administratör i exempelvis Umeå, få tillgång 
till Publishern som står i exempelvis Australien. Eftersom detta inte är önskvärt av 
flera anledningar, så är användarna i Umeå ”vanliga” användare. De har inte 
behörighet till att skapa lager till skärmen, eller skapa användargrupper. Det de kan 
göra är däremot bokningar i alla lager de har tillgång till. Detta var inget problem för 
användarna eftersom det viktiga för dem är att kunna visa informationen på det sätt de 
önskar. När de vill ändra i befintliga lager, lägga till, ta bort eller göra om, så kan de 
skicka en skiss på hur de vill att skärmen ska delas upp till Volvo i Göteborg, som 
ordnar det åt dem. 
 

 

 
Bild 2 – bokning för en hel skärm 

 
Fyra personer på Volvo utbildades i hur programmet fungerar. Som det har skrivits 
innan så fungerar Smartsigns program så att bokningar görs för ett lager.  
Bild 1 visar hur det ser ut när man bokar en presentation för en hel skärm. Bild 2 visar 
hur det kan se ut när man har olika lager. I detta fall är skärmen uppdelad i fyra delar; 
en höger split, en vänster split, en rad längst ner och en mindre ”rubrik” högst upp. 
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Bild 3 – skärm delad i flera lager 

 
Uppdragsgivarna, Volvo Lastvagnar och Volvo IT, var nöjda med resultatet. Kraven 
har uppfyllts och det står nu en skärm i receptionen, som de kan boka önskat material 
på.  
 
 

3.2 Smartsign 
 
När godkänd inloggning sker på webbapplikationen, möts användaren av följande 
sida 
 

 
Bild 4 – Välj spelare 



 24 

 
Här listas alla spelare i den översta rullgardinslistan. När användaren valt en spelare 
så laddas alla skärmar anknutna till den valda spelaren 
 

 
Bild 5 – Alla tillgängliga spelare 

 

 
Bild 6 – Skärmar anknutna till vald spelare 

 
Därefter skriver användaren in starttid och sluttid. När knappen ”Visa” klickas på 
hämtas det bokade materialet för dessa tider ut och visas på skärmen. 
 

 
Bild 7 – Alla fält ifyllda 
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Bild 8 – Förhandsvisning 

 
 
Arbetet har resulterat i en fullt fungerande webbapplikation där de specificerade 
kraven har uppfyllts. Smartsign var mycket nöjda med lösningen då den var fullt 
fungerande och i linje med deras tanke om användarvänlighet. 
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4. Diskussion 
 
 
Att från början ha en välformulerad och tydlig kravspecifikation och arkitektur är 
viktigt för ett väl utfört arbete. Det ger en överblick av vad som ska göras, och 
underlättar för att man senare ska kunna dyka djupare ner i detaljer. Det sparar 
arbetet, tid och resurser. 
Genom hela examensarbetet jobbade studenterna konsekvent med Scrum. Det 
underlättade mycket i planering av vad som ska bli gjort och fördelning av tid. 
 

 
Bild 9 – Taskboarden efter halva tiden 

 
Syftet med detta arbete har varit dels att få fram ett sätt för stora företag att effektivt 
sprida information samtidigt som företaget håller sig inom vissa ramar, och att göra 
ett befintligt program mer användarvändligt och konkurrenskraftigt. 
Genom att studera företaget och programmet har en förståelse bildats för hur man kan 
använda programmet i ett stort företag och hur programmet kan förbättras samtidigt 
som man håller sig inom vissa bestämda ramar. 
 
För Volvo betyder resultatet att de har fått en lösning som andra delar av företaget i 
världen använder sig av, och att nu kan använda sig av ett system som är tidseffektivt. 
Detta projekt har varit något som Volvo Lastvagnar velat genomföra under en lång 
tid. 
På Smartsign innebär lösningen att de nu har en ny funktion som ökar bekvämligheten 
för användarna, vilket är en stor fördel i dagens konkurrenskraftiga marknad. 
 
Även om examensarbetet blev uppdelat i två delar, en på Volvo och en på Smartsign, 
så är studenterna nöjda eftersom den röda tråden genom arbetet varit själva 
programmet, Smartsign.  
Att först göra arbetet på Volvo gav dem en inblick i hur programmet är ur 
användarsynpunkt, och fungerade även som en förstudie. På så sätt föddes idén till att 
göra en förhandsvisning hos studenterna, och de kunde därmed öka det tekniska 
djupet i examensarbetet. 
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Det har stundtals varit krävande att jobba mot företaget, men framförallt har det varit 
väldigt roligt och givande. 
 
Eftersom Smartsign har som grundtanke att programmet ska vara så användarvänligt 
som möjligt, och att den mesta tekniken ska köras i bakgrunden, så har studenterna 
löst uppgiften med det i åtanke. 
För betraktaren ser lösningen enkel ut och användaren förstår snabbt vad som ska 
göras, men det ligger mycket teknik bakom. Studenterna har bland annat fått lära sig 
tre nya programmeringsspråk och att jobba i en ny utvecklingsmiljö. Det är bra för 
arbetslivet eftersom detta är tekniker som är vanligt förekommande idag. 
 
Inför framtiden behöver Volvo göra klart var de ska använda programmet och varför. 
Det kommer underlätta i val av vilken och hur mycket hårdvara som ska köpas in. I 
bilagan ”Förslag för framtida användning” finns det tips och rekommendationer för 
olika uppsättningar av Smartsignmiljöer, som studenterna har gjort. 
 
Möjligheterna för utveckling av applikationen är stor för Smartsign. I framtiden kan 
funktionen ökas så att video och ljud finns med i förhandsvisningen. För tillfället 
visas varje tumnagel i ett fixerat antal sekunder. Detta kan i framtiden utvecklas så att 
varje tumnagel visas så länge som användaren valt, men det måste då finnas en 
maxtid på hur länge den ska visas eftersom vissa material kan vara bokade under flera 
timmar. 
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6. Bilagor 
 
Bilaga 1: Förslag för framtida användning 
 
Systemkrav för installation av Smartsign 
 
Tabell 1 – Listar hårdvarukrav och mjukvarukrav för installation av Smartsign miljön. 
Smartsign Publisher Smartsign Server Smartsign Player 
Processor (CPU) 

• 500 MHz 
 

Processor (CPU) 
• 1 GHz 

Processor (CPU) 
• 1 GHz 

Minne (RAM) 
• 256 MB 

 

Minne (RAM) 
• 512 MB 

Minne (RAM) 
• 512 MB 

Hårddisk 
• 1 GB 

Hårddisk 
• 10 GB 

 

Hårddisk 
• 1 GB  

 
Operativsystem 

• Alla moderna 
operativsystem från 
Microsoft 
 

Operativsystem 
• Alla moderna 

operativsystem från 
Microsoft 

Operativsystem 
• Alla moderna 

operativsystem från 
Microsoft 

Mjukvara 
• Microsoft .NET 3.5 

ramverk med SP1 
eller senare 

Mjukvara 
• Microsoft .NET 3.5 

ramverk med SP1 
eller senare 

Mjukvara 
• Microsoft .NET 2.0 

ramverk med SP1 
eller senare 

• Microsoft DirectX 
8.1 eller senare 

 
 
Smartsign Publisher 
Har väldigt låg krav på hårdvara. Kan köras med de flesta datorer. Det är viktigt att 
man har Microsoft .NET 3.5 ramverk med SP1 eller senare installerat innan man 
börjar med installationen av Publisher. 
 
Smartsign Server 
Kraven ovanför gäller i allmänt om man ska koppla 1 till 5 Smartsign Players till 
servern. För högre antal kan det vara bra att ha en dedikerad server.  Prestandan beror 
på hur mycket systemet användes och inte antal spelare. 
 
Smartsign Player 
Mycket beror på vilka typer av filer som ska visas så det är svårt att förutse hårdvaran 
som behövs men för Volvo bör ovannämnda räcka. För HD innehåll kan det behövas 
kraftfullare hårdvara. Om man ska ha flera än en skärm ihopkopplat med en spelare är 
viktigt att tänk på att ha en grafikkort med flera än en utgång. 



 30 

 

Bilaga 2: Olika Smartsign miljöer 
 
Här beskrivs olika lösningar för att sätta upp Smartsign miljö. Kostnader, krav på 
hårdvara och fördelar/nackdelar diskuteras. 
 
 
 Separata datorer 

 
Figur 1 – Översikt över Smartsign miljön installerat på separata datorer 

 
Här har man en separat dator för varje mjukvara del. Alltså en dator för Smartsign 
Publisher, en för Smartsign Server, och en för Smartsign Player.  
Detta kan ses som bästa lösningen från prestanda synpunkt och är mest mobila. 
Dessutom kan man styra varje skärm individuellt men detta innebär att endast en 
Smartsign Player kan kopplas mot en skräm vilket innebär att man behöver en dator 
för mjukvaran och licens för varje spelare. Detta resulterar i stora kostnader och 
service. Alternativt kan man, om man planerar på att ha flera skärmar i samma lokal, 
koppla en spelare med flera skärmar för man kan fortfarande boka in olika material på 
de olika skärmarna men skärmarna kan inte styras individuellt. 
 
Fördelar 

• Varje skärm kan styras individuellt 
• Optimal prestanda och skalbarhet  

 
Nackdelar 

• Separat hårdvara behövs för varje komponent 
• Större kostnader 
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Om man väljer att använda sig utav servern i Göteborg kommer kostnaden för varje 
licens kosta 450 kr per månad, en licens gäller för endast en Smartsign Player. 
Inkluderat i priset är: 
 

• En Smartsign Pro licens 
• Serverdrift 
• Server övervakning 
• Installation  
• Support 

 
Dessutom kan de ansvariga över systemet hos Göteborg skapa presentationsmaterial 
för ett fast pris per timme. 
 
Om Volvo i Umeå väljer att ha en egen server så kommer kostnaden att se olika ut 
beroende på hur mycket den kommer att belastas. Med ökat antal spelare, ökar 
belastningen. Det som man bör ha i åtanke är att med en egen server tillkommer 
kostnader för underhåll, service, support, installation och resurser måste avsättas för 
att sköta servern. 
 
Denna struktur användes för att sätta upp en pilotinstallation i receptionen hos Volvo 
Lastvagnar Umeå 
 
 
Ensam dator 

 
Figur 2 – Översikt över Smartsign miljön installera på en dator 

 
All mjukvara installeras på en dator. Inget nätverk uppkoppling behövs. Denna 
lösning är väldigt begränsat men kan däremot gynnsam under testning fasen av 
Smartsign programvara.  
 
Fördelar 

• Enkel installation och konfigurering 
• Bra om man vill lära sig programmet 
• Endast en dator 
• Inget fysiskt nät krävs  

 
Nackdelar 

• Knepigt att köra Publisher och Player samtidigt 
• Mer minne (RAM) krävs 
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En dator för Smartsign Server och Player 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Här installeras båda Smartsign Server och Smartsign Player på en och samma dator. 
Den här lösningen kan fungera för mindre nätverk av skärmar. Men kräver mycket 
från datorn som ska köra servern och spelaren. 
 
Fördelar 

• Ingen separat server behövs 
 
Nackdelar 

• Begränsad prestanda – kan användas för max tio spelare 
 

Figur 3 – Översikt över Smartsign miljön installera på två datorer 
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Bilaga 3: Mediafiler som programmet stödjer 
 
 
Bilder: En eller flera bilder kan bokas där respektive växlingstid kan styras 
individuellt. Övergångseffekter saknas. 
 
Film: Uppspelning av film sker med VLC, som stödjer många format. I samband med 
att filmen bokas framgår vad det är hör typ av film samt vilken kvalité. Möjligt att 
styra om ljudet vara på eller av (mute). 
 
Presentationer: PowerPoint-presentationer konverteras till JPEG-bilder. Om 
presentationen har tidsinställningar då används dessa. Om tidsinställningar saknas 
sätter Publisher 10 sekunder. Övergångseffekter/animinationer saknas. 
 
Flash: Flash presentationer (swf) använder Adobe Flash Player för att spela 
innehållet. Flash Video (flv) klassas som film enligt ovan. 
 
Länkar: www-länkar till externa eller interna sidor.  
 
PDF: PDF-presentationer alt PDF-dokument konverteras till JPEG-bilder. 
Eftersom tidsinställningar saknas sätter Publisher 10 sekunder. 
 
RSS feeds: På samma sätt som en webbsida kan länkar till RSS-feeds bokas. 
 
Ljud: Ljud bokas på ett lager som inte är synligt. Ljudet spelas i en helt separat 
slinga. 
 
Excel: Excel-dokument (xls och xlsx) som kan innehålla full funktionalitet 
(databaskopplingar, diagram, uträkning m.m.). Stöd för visning av ett excel- blad. 
Smartsign Player använder Microsoft Excel för att visa Excel dokument. 
 
Presentationsmallar: Presentationsmallar är en mapp (zippad) som innehåller det 
som ska spelas. Det är en kombination av Flash och XML samt annat material som 
bilder, andra flashar etc. Det som kan visas via Flash kan visas via en 
presentationsmall. 
 
Streaming: Detta kan implementeras via en presentationsmall. 
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Bilaga 4: Källkod 
 
Default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bokning	  
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 Default.aspx.cs 
 
 
 
 


