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Abstract 

Abstract 
The company System Andersson is developing systems for controlling materials 
and production in industries. They want to add a new service, where parts of those 
systems are accessible through cell phones.  

In this paper we are investigating which technology are best suited for this kind of 
application. And then we describe how we are developing a prototype fort this 
application, based upon that technology. After investigating technologies such as 
Java ME, Microsoft Silverlight, and web applications we settled upon building the 
system as a web application, customized for a mobile environment.  

To build a web page which is readable by many different cell phones we use the 
markup-languages which are developed for cell phones. We put much effort in 
reading about the standards and recommendations for the mobile web, produced 
by the organizations W3C and OMA. It's also very important that one consider 
the limitations of cell phones, such as the small screens, their limited performance 
and their limited means of input and navigation. Finally we are very thorough in 
our testing on several cell phones created by different manufacturers and with 
different operating systems and web browsers.  

On the server we are running ASP.NET, with a database using Microsoft SQL 
Server, since this was a request from the company. The development is made in 
C#.  

We reach a fully operational application with the functions that the company has 
requested. We got functions for handling orders, changing jobs, supply 
management, listing employees, and more. We also got a class for generating and 
rendering of lists and tables for easy and customizable lists for small screens. The 
application has support for several users with a secure login function.  

We have also created a system running as a service in Microsoft Windows, which 
is regularly sending messages, in the form of e-mails to the users of the mobile 
application. The messages contain user defined reminders, e.g. that the factory is 
running low on a certain material. The message system is well integrated with the 
rest of the system, in which one can list the active reminders, edit them or create 
new ones.  

Overall this has been an interesting and successful project.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Företaget System Andersson utvecklar och säljer system för material- och 
produktionsstyrning, så kallade MPS-system. De vill erbjuda ytterligare en tjänst 
där delar av deras system ska vara åtkomligt från en mobiltelefon.  

I den här rapporten utreder vi vilken teknik som lämpar sig bäst för utvecklingen 
av den här typen av applikation. Sedan beskriver vi hur vi utvecklar, med hjälp av 
den tekniken, en prototyp för den här applikationen. Efter att ha utvärderat 
tekniker som Java ME, Microsoft Silverlight och webbapplikationer anser vi att 
den bästa tekniken för det här ändamålet är att bygga systemet som en 
webbapplikation, specialdesignad för den mobila webben.  

För att bygga en webbsida som kan läsas av många olika mobiltelefoner används 
de språk som är framtagna för mobiltelefoner. Vi lägger stor vikt på att läsa om 
standarder och rekommendationer för den mobila webben, framtagna av 
organisationerna W3C och OMA. Det är också viktigt att man tänker på 
mobiltelefonernas begränsningar, såsom deras små skärmar, begränsade prestanda 
och begränsade inmatnings- och navigeringsmöjligheter under hela processen. 
Slutligen är vi också noggranna med att testa applikationen på flera mobiltelefoner 
byggda av olika tillverkare med olika operativsystem och webbläsare. På 
serversidan körs ASP.NET, med en databas i Microsoft SQL Server eftersom detta 
var förfrågat av företaget. Utvecklingen görs i C#.  

Vi får fram en fullt fungerande applikation med de funktioner som företaget 
efterfrågat. Vi har funktioner för orderhantering, in- och utstämpling, inventering 
och annan lagerhantering, en översikt över anställda med mera. Vi har även tagit 
fram en klass som är specialbyggd för att visa överskådliga och anpassningsbara 
listor. Applikationen har stöd för flera användare med säker inloggning.  

Vi har också byggt ett system som körs som en tjänst i Microsoft Windows, som 
regelbundet skickar meddelanden i form av e-post till användare av 
mobilapplikationen. Meddelanden innehåller användardefinierade påminnelser, 
exempelvis att en artikel håller på att ta slut. Meddelandesystemet är väl integrerat 
med resten av systemet, där du kan få fram listor över aktiva påminnelser, samt 
redigera och lägga till påminnelser.  

Överlag har det här varit ett intressant och lyckat projekt.  

Nyckelord 
Mobiltelefoner, Mobila webben, ASP.NET, XHTML Mobile Profile, WCSS, 
WAP,  Användarvänlighet, Webbapplikationer 
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Inledning 

1 Inledning 
Dagens mobiltelefoner är inte längre bara till för att ringa med. De senaste åren 
har mobiltelefoner utvecklats till små datorer med avancerade multimedia- och 
kommunikationstekniker. Det finns stora möjligheter med dagens mobiltelefoner 
som mestadels går till spillo och istället används de som de alltid gjorts, det vill 
säga till att ringa och skicka sms med. 

Det här projektet handlar om hur vi gick till väga för att skapa en 
mobilapplikation från början till slut. Rapporten beskriver också hur vi valt ut den 
teknik som vi anser vara mest lämplig för den typen av mobilapplikationer. 

1.1 Bakgrund 

System Andersson befinner sig i en process där de uppdaterar deras befintliga 
MPS-system (material- och produktionsstyrning). Önskan är att det ska gå att 
komma åt delar av systemet från mobiltelefonen.  

Både vi och företaget skulle kunna lära oss mer om hur man kan utnyttja 
mobiltelefoner för att förenkla arbetsuppgifter hos slutanvändare.  

Denna applikation kommer att utvecklas för att vara användarvänlig så att System 
Anderssons kunder ska komma åt delar av MPS-systemet via sina mobiltelefoner 
på ett enkelt sätt. Detta görs också för att testa vad som är möjligt att göra med en 
mobiltjänst. Företaget ska utvärdera denna applikation för att veta om det är något 
att satsa mer på i framtiden.  

Vi kommer att ha nytta av kunskaper som vi har fått från kurser som exempelvis 
Tillämpad databasteknik, Objektorienterad analys och design, Programmering för 
webben, samt övriga programmeringskurser.  

1.1.1 Om System Andersson 

System Andersson är ett företag från Jönköping som utvecklar MPS-system för 
små och medelstora företag. Företaget har cirka 30 anställda och levererar deras 
system och produkter i hela Sverige [0]. 

1.1.2 Om MPS system 

MPS-system används i tillverkande företag för att exempelvis spara information 
om artiklar, hur dessa kan kombineras till andra artiklar, information om 
personalen, deras arbetstider och vad de jobbar med. Utifrån den information som 
sparas kan man ta reda på exempelvis hur lång tid olika tillverkningsprocesser tar. 
Med hjälp av detta kan men senare lättare beräkna vad totalkostnaden på varje 
produkt i slutändan blir.  
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1.2  Syfte och mål 

System Andersson vill att deras kunder ska komma åt delar av deras MPS-system 
via en mobiltelefon. Syftet med detta arbete är att göra en klienttjänst till 
mobiltelefon och ett serverprogram. Dessa ska kunna kommunicera med varandra 
genom lämpligt protokoll eller tjänst.  

1.2.1 Mål med applikationen  

Mobilapplikationen ska uppfylla följande mål:  

• Användarvänlighet och användbarhet  

Detta menas att applikationen ska vara lätt att använda på små skärmar och med 
begränsade inmatnings metoder. Applikationen ska dessutom lätt kunna användas 
av personer som inte har mycket erfarenhet av dagens teknik. 
Användargränssnittet ska vara så konsekvent som möjligt och likna deras ordinarie 
system.  

• Säkerhet  

Mobilapplikationen ska ha användaridentifiering med lösenordsskydd och skydd 
mot andra säkerhetsrisker, exempelvis ”SQL injektioner”.  

• Prestanda  

Applikationen utvecklas till mobiltelefoner och ska därför vara lätt i hänsyn till 
datatrafik, för att applikationen ska bli snabb att använda. På servern finns inte 
dessa begränsningar i samma utsträckning, men hänsyn bör tas för att undvika 
onödig belastning.  

• Plattformsoberoende  

Mobilapplikationen ska vara plattformsoberoende. Med detta menas att den ska 
fungera på så många olika mobiltelefoner som möjligt, utan att behöva utvecklas 
till varje specifik tillverkare, eller kompromissa med användbarheten. Dock så 
ligger tyngdpunkten på någorlunda nyare mobiltelefoner, exempelvis 
”smartphones”, och mobiltelefoner med någorlunda hög upplösning.  
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1.2.2 Funktioner  

System Andersson vill att tjänsten ska innehålla följande funktioner:  

• Materialhantering  

Man ska kunna se tillgången på material som finns i lager, redigera 
materialtillgång och inventera.  

• Personal  

System Andersson vill att man ska kunna få fram information om företagets 
personal, att kunna kontrollera om de är instämplade och vad de jobbar med för 
tillfället. De vill också att man ska kunna kontakta användarna på ett smidigt sätt. 
Dessutom vill de att man som användare ska kunna stämpla in, och att man ska 
kunna byta jobb direkt via applikationen.  

• Orderhantering  

Man ska kunna stämpla ordrar och fylla i de uppgifter som behövs.  

• Meddelandefunktion  

Man ska kunna ställa in applikationen för att ta emot lämplig form av 
meddelanden, de ska skickas även om mobilapplikationen inte är igång på 
mobiltelefonen. Meddelanden kan handla om att en person inte har stämplat in på 
förväntad tid eller om en artikel underskrider, en för användaren, angiven nivå.  

• Användarhantering  

Användare ska kunna logga in, och då få se just det som är relevant för hans eller 
hennes arbete. Varje användare ska ha vissa inställningar över hur han eller hon vill 
att informationen ska presenteras.  

• Övrigt  

Funktionerna har dessutom flera gemensamma nämnare. För att få en konsekvent 
användarupplevelse vill vi använda samma struktur och funktionalitet för dem så 
långt det är möjligt.  

1.2.3 Övrigt  

Vi ska dessutom utreda vilket programspråk som ska användas av Java, Silverlight, 
Web eller WML. System Andersson har jobbat med Silverlight förut och om det 
är möjligt bör också mobiltjänsten vara byggd i Silverlight.  
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Företaget har givit oss ett designförslag på hur mobilapplikationen skulle kunna se 
ut designmässigt, så det vore bra om vi kunde anpassa applikationen så att den 
liknar detta förslag. 

Arbetet ska resultera i en fungerande applikation som bygger på en, för ändamålet, 
passande teknik. Applikationen ska användas som prototyp, då System Andersson 
inte vet exakt vad de vill att den färdiga applikationen ska innehålla. Tanken är 
därför att de enkelt ska kunna bygga vidare på denna prototyp.  

1.3  Avgränsningar 
Stor vikt kommer inte läggas på att få funktionerna att fungera på exakt samma 
sätt som i företagets ordinarie MPS-system. Vikten kommer istället läggas på vad 
som är specifikt för utveckling av system för mobiltelefoner. 

 

1.4  Disposition 
Denna rapport följer Tekniska Högskolans mall för examensarbeten. Rapporten 
innehåller först ett avsnitt med teoretisk bakgrund. Där presenteras de olika 
alternativa programmeringsspråk och tekniker som kan tänkas vara lämpliga för en 
applikation för mobiltelefoner. Dessutom skrivs mer information om 
användarvänlighet och användbarhet för den mobila webben, då det var en viktig 
aspekt i valet av designen av applikationen.  
 
I avsnittet genomförande beskrivs varför vi valde den teknik som vi gjorde och hur 
applikationen sedan designades utifrån detta. I genomförande visas databasdesign, 
flödesdiagram och klassdiagram för att på ett enklare sätt beskriva hur lösningarna 
på de olika funktionerna i applikationen löstes.  
 
I avsnittet resultat finns det slutliga resultatet av applikationen, med kodexempel 
och kommentarer till hur funktionerna blev, samt förslag på utbyggnad och 
förbättringar. Det finns även skärmdumpar på olika delar av applikationen och 
hänvisningar till vilka funktioner som ingår till det som visas.  
 
  



Teoretisk bakrund 

2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Introduktion 

Här kommer olika tekniker och programmeringsspråk att presenteras, alla är 
tänkbara val för att bygga en applikation för mobiltelefoner. Dessutom beskrivs 
användarvänlighet och relationsdatabaser. Läsaren förutsetts ha kunskaper inom 
grundläggande webbutveckling och objektorienterad programmering. 

2.2  Java, Micro Edition 

Java ME är en miljö för att köra program på mobila och inbyggda system, som 
mobiltelefoner[1]. Miljön är en nedbantad version av Java, Standard Edition[7]. 
Javamiljön består av tre viktiga komponenter: Programspråket Java, Javas virtuella 
maskin och Javas API:er [10]. 

Programmeringsspråket Java liknar C++, men med vissa skillnader [10]. Det är 
byggt för stabilitet och säkerhet, exempelvis använder Java säkra referenser till 
objekt, istället för pekare som används i C++. Java städar själv upp oanvänt 
primärminne, något som programmeraren själv är ansvarig för i C++. Java är ett 
interpreterat språk, vilket innebär att programkoden kompileras om till så kallad 
bytekod, istället för maskinkod [11]. 

Bytekoden körs genom en virtuell maskin, Java Virtual Machine (JVM). Det är 
detta som gör att samma Javaprogram kan köras på alla plattformar som stöds av 
Java, utan att programmet behöva kompileras om [11]. Java ME bygger på två 
olika konfigurationer för anslutna enheter, CDC (Connected Device 
Configuration) och CDLC (Connected Limited Device Configuration), där 
CDLC är för resursbegränsade enheter, som mobiltelefoner. Detta är 
implementeringar som utvecklarna måste följa för att tillverka en produkt på 
vilken Javas virtuella maskin kan köras [4]. 

På detta läggs profiler, MIDP (Mobile Information Device Profile), som varierar 
från enhet till enhet och är den samling av hög-nivås API:er som en telefon 
tillhandahåller [6][4]. Stöd för Java anges ofta på mobiltelefonens specifikationer 
med vilken version av MIDP som den stöder [7].  

CLDC innehåller både en virtuell maskin och en interpretator [6]. I bakgrunden 
körs en förenklad och resurssnålare version av JVM, med namnet Kilobyte Virtual 
Machine (KVM) [2][4][6]. Namnet kilobyte används eftersom programmen är så 
små att de på mobiltelefoner mäts i kilobytes [4][6].  

Ett javaprogram kallas för en MIDlet. De distribueras med två filer, en jar-fil och 
en jad-fil. Jar-filen innehåller en MIDlet suite, det vill säga en eller flera MIDlets 
[6]. Jad-filen innehåller information om programmen. Informationen i Jad-filen är 
avsedd för mobiltelefonens AMS (Application Manager Server). En AMS är en 
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sorts programhanterare som kan ladda ned och installera MIDlets, och som håller 
reda på vilka MIDlets som är installerade [6]. 

Ett av problemen med java är certifieringen. Skillnaden mellan signerade och 
osignerade applikationer är att användaren varnas när han försöker installera 
osignerade applikationer. Samt att han eller hon tillfrågas varje gång som 
applikationen använder kritiska funktioner via speciella API:er, exempelvis att 
applikationen ansluter mot Internet. Det behöver inte vara ett stort problem för 
lite mer avancerade användare, men mängden varningsmeddelanden kan lätt 
skrämma en del användare [3]. 

För att kunna använda vissa speciella API:er krävs att applikationen är signerad för 
att kunna användas, det räcker alltså inte med att användaren måste godkänna 
användningen [3]. I synnerhet gäller detta för att nå telefonens API:er, då måste 
man certifiera sig med, av telefonutvecklarna, godkända certifikat. 

Några telefontillverkare har gått samman för att få fram en lösning för detta. 
Resultatet är ett försök att ena testning för Java ME Applikationer som kallas för 
UTI (Unified Testing Initiative) och stöds av flera telefontillverkare och 
operatörer. När man gått igenom detta så får man bland annat tillåtelse att 
använda en ”Java powered”-logotyp tillsammans med programmet [9]. Man får 
också ett certifikat som är garanterat att fungera på nästan alla telefoner. 
Problemet är att detta är en mycket dyr process. Priset är ungefär 300 dollar per 
test och mobiltelefonstyp [3].  

Bland fördelarna är att Java är licensierad under öppen källkod[8]. Så gott som alla 
telefoner som görs idag har, i varierande grad, stöd för Java. Detta gör Java till det 
enda programmeringsspråk som kan köras på, i princip, alla telefoner.  

Java FX är en plattform för multimediaapplikationer som körs ovanpå Javas 
Runtime, med ett eget skriptspråk, Java Fx skript, som utnyttjar Javas befintliga 
bibliotek [5]. Java Fx är för både datorer och mobiler, utgåvan för mobiler heter 
Java Fx Mobile.  

2.3  C# 

C# (uttalas ”C Sharp”) är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av 
Microsoft. Syntaxen liknar den i C, C++ och Java. Precis som i Java förenklas 
arbetetsmetoderna i C# jämfört med bland annat C++. C# har exempelvis en 
inbyggd ”garbage collector”, en funktion som automatiskt frigör minne efter 
programmeraren. Något som måste göras explicit i C++ [12][13].  

C# är byggt för att vara säkert och stabilt [12][13]. Bland annat måste 
programmeraren vara tydlig med att definiera vad hans eller hennes funktioner 
gör. För att överlagra en funktion måste man använda nyckelordet ”override”, vill 
man använda en parameter som referens måste man använda nyckelordet ”ref”, 
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både i funktionens definition och när man anropar funktionen. Detta till skillnad 
från exempelvis C++ där allt sådant görs automatiskt.  

C# är, som sagt, ett objektorienterat språk . Allting i C# måste vara inbyggt i 
klasser, inklusive programmets instegspunkt, ”main”. Dessutom finns fler verktyg 
för objekthantering, exempelvis ”Properties”, som används för att få åtkomst till 
privata medlemsvariabler [12]. 

C# körs på .NET-plattformen som är en del av Windows genom CLR(Common 
Language Runtime) [12]. CLI (Common Language Infrastructure) är en 
internationell standard för att skapa exekverings- och utvecklingsmiljöer, där språk 
och bibliotek arbetar tillsammans. C# körs på Microsofts implementation av den 
standarden, nämligen CLR (Common Language Runtime).  

2.4  Silverlight 

Silverlight är utvecklat av Microsoft och är deras konkurrent till Adobe Flash och 
Sun Microsystems Java FX. De tre kan användas som plugin till webbläsaren och 
används för att visa exempelvis animationer, vektorgrafik, ljud och bilder. Det går 
även att göra en applikation till dessa program utan att man använder dem som ett 
plugin och istället använder dem som fristående program. Detta ger stora 
möjligheter för utvecklare att designa och programmera mer användarvänliga, 
kraftfullare och mer interaktiva webbsidor och program till användarna.  

Silverlight utvecklades under namnet Windows Presentation 
Foundation/Everywhere (WPF/E) [14]. Silverlight släpptes första gången 
september 2007 [15] och är skrivet i C++ och C#. Version 2 släpptes oktober 
2008 [15] och har fler interaktiva funktioner, och kan utvecklas med .NET språk 
som exempelvis Visual Basic, C# och JavaScript [16]. Visual Studio 2008 
tillsammans med Expression Blend är Microsofts alternativ för att utveckla 
Silverlight applikationer [17], men det går även att använda andra 
utvecklingsverktyg som exempelvis Eclipse 4SL som är en öppen 
källkodsutvecklingsmiljö för Microsoft Silverlight [18].  

En av fördelarna med att göra en webbsida med Silverlight i jämförelse med 
traditionell HTML är att den kan innehålla både HTML och WPF (Windows 
Presentation Foundation) element. Silverlight innehåller nämligen en del av det 
som finns tillgängligt i WPF, som i sin tur innehåller funktioner som gör det 
lättare att göra användarvänliga webbsidor. Funktionerna som finns är exempelvis 
flödande textstycken, skalbara teckensnitt och stöd för olika medieformat och 
vektorgrafik. WPF är byggt för att enkelt möjliggöra många scenarion som tidigare 
varit komplicerade och relativt dyra att implementera [19]. 

Silverlight är tänkt att kunna visas på alla webbläsare och i kombination med 
godtyckligt operativsystem. Det är kompatibelt med flertalet webbläsare till 
Microsoft Windows och Mac OS X. Exempel på webbläsare är Mozilla Firefox, 
Opera [20] och Safari, till Windows även Google Chrome och Internet Explorer 
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[21]. För Linux och andra Unix/X11 system utvecklas Moonlight för att få 
motsvarande funktionalitet. Detta görs som ett projekt med öppen källkod 
sponsrat av Novell med hjälp av Microsoft i form av bland annat testmiljöer, 
specifikationer och licenser för att använda de avkodare som behövs för ljud och 
bild [22].  

Silverlight för mobiltelefoner bygger på Silverlight 2. Konkurrenten Adobe Flash 
har också en mobilversion av sitt program, som heter Adobe Flash light, Java Fx 
finns också som mobilversion. Målet med Silverlight Mobile är att innehållet ska 
visas på samma sätt oavsett vilken mobiltelefon eller webbläsare man använder. 
Applikationerna för mobiltelefoner ska kunna optimeras för att köras på de, i 
jämförelse med persondatorer, inte lika kraftfulla enheterna. Mobilversionen är för 
tillfället (mars 2009) under utveckling och kommer enligt Microsoft släppas någon 
gång under 2009. Silverlight Mobile kommer från början att stödjas av Windows 
Mobile (okänt om version 6 kommer att stödja detta) och Symbian S60 [23]. 

2.5  ASP.NET 

2.5.1 Vad är ASP.NET? 

ASP står för ”Active Server Pages” och med hjälp av ASP.NET, som är skapat av 
Microsoft, kan man göra interaktiva och dynamiska webbsidor [24][25]. När man 
utvecklar i ASP.NET används oftast Visual Studio. Det är gjort så att man kan 
välja vilket språk man vill programmera i, då ASP.NET lägger sig som ett extra 
lager.  

ASP.NET är speciellt utvecklat för operativsystemet Windows och det är tänkt att 
applikationen ska utvecklas på samma sätt som vanliga applikationer utvecklas i 
Windows. Exempelvis används bland annat användarkontroller med egna 
egenskaper och händelser, som sedan renderas som vanlig HTML-kod.  

2.5.2 ASP.NET vs klassiskt ASP 

ASP-kod tolkas av ASP-tolken på servern och skickas sedan till klienten som 
HTML. I ASP.NET har man skippat tolkningen och istället kompilerar man 
sidorna första gången man kör dem och koden görs om till MSIL (MS 
intermediate Language) [25]. När man översatt ASP.NET koden till MSIL, 
hämtar servern filerna och exekverar dem vid varje sidhämtning. I ASP.NET 2.0 
och de nyare versionerna kan man skapa ett konsekvent utseende på en webbplats 
på ett snabbt och enkelt sätt genom att använda master-filer, medan det är mycket 
krångligare i klassiska ASP [27]. ASP.NET är byggt för att man ska programmera 
med hjälp av händelser, till exempel knapptryckningar, medan ASP är byggt för 
att använda konventionell webbprogrammering som exempelvis PHP [28][29].  
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2.5.3 Olika språk 

ASP.NET är byggt så att man kan använda olika programmerings språk när man 
utvecklar. Detta underlättar för personer som till exempel har programmerat i VB 
(Visual Basic), C++ eller något annat språk förut då man slipper lära sig ett helt 
nytt språk när man ska börja använda ASP.NET.  

Det finns ett tjugotal olika språk när man utvecklar för .NET och dessa språk är 
bra för att åstadkomma olika saker [30]. Därför finns det möjlighet att använda 
det språket som passar bäst för ändamålet, och som man är mest van vid, samtidigt 
som man använder sig av ASP.NET strukturen. De två vanligaste språken som 
används i ASP.NET är VB (Visual Basic) och C#. Om filändelsen på kodfilen är 
”.cs” så indikerar detta att man programmerar i C# och om filändelsen är ”.vb” så 
indikerar detta att man programmerar i VB.  

2.5.4 Filer 

Här kommer syftet med de olika filer som ingår i ett ASP.NET projekt att 
förklaras. 

2.5.4.1 .aspx 

Här skapas formulär, knappar, textfält, med mera. Koden för dessa skapas 
automatiskt i Visual Studio när man drar komponenter, så kallade kontroller, från 
en verktygslåda till sidan. Man kan även själv skriva in all kod och lägga till egen 
html-kod om man så vill [26].  

2.5.4.2 .aspx.cs / aspx.vb 

I den här filen skapar man kod för alla händelser. Till exempel för 
knapptryckningar, utskrift i ASP-Labelkontroller med mera.  

2.5.4.3 .cs / .vb 

Det är i dessa filer som man lägger bibliotek med klasser och funktioner som 
används flera gånger i applikationen, och som man vill komma åt från en eller flera 
filer. Man försöker lägga så mycket funktioner som möjligt i dessa filer då man vill 
ha en lättläst och återanvändningsbar kod.  

2.5.4.4 .master 

I master filen skapar man en mall som används för att få en enhetlig design för 
flera sidor. Det är samma princip med masterfilen som med .aspx-filen, man 
blandar .NET kontroller med HTML och CSS för att skapa designen. Man har 
även en master.cs fil där man, precis som i aspx.cs filerna, kodar vad som ska 
hända när till exempel sidan laddas, eller när man trycker på en knapp [27].  
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2.5.4.5 .sitemap 

Om man vill ha en menystruktur som är lika för alla sidor kan man skapa den i 
sitemap filen. Här skapas en sidstruktur i form av XML och man kan länka den 
antingen till varje sida eller till master filen. På så sätt slipper man skriva samma 
kod flera gånger och det blir lättare att redigera och ändra menyn om man vill ha 
fler element i den.  

2.6  PHP 

Ett av de vanligaste språken för att utveckla dynamiska hemsidor är PHP. PHP 
står för “PHP Hypertext Preprocessor”. Detta är lite förvirrande eftersom 
förkortningen finns i förkortningen, det blir en så kallad rekursiv förkortning 
[31][34]. Man kan också säga att PHP står för ”Personal Home Page Tools” som 
den första versionen av programmet kallades[31][33][34]. 

PHP är närmare bestämt ett skriptspråk för att generera HTML-kod. Syntaxen är 
lika de som finns i C, Java och Perl. Det som är målet med PHP är att det ska gå 
snabbt och enkelt att skapa dynamiska webbsidor [31]. Att skriva små skript i 
PHP kan göras ganska enkelt och det är relativt lätt för en oerfaren programmerare 
att börja med PHP, eftersom man exempelvis inte behöver deklarera variabler 
innan användning och för att man inte behöver jobba objektorienterat som i 
ASP.NET. Andra kända skriptspråk är ASP, Python och Perl [33]. Med PHP kan 
man skapa dynamiska HTML baserade webbsidor som exempelvis forum och 
webbutiker. Man kan med PHP exempelvis skapa logginsidor som kontrollerar 
användarnamn och lösenord, skapa och kontrollera formulär, skapa och redigera 
filer, skicka e-post och ansluta till en databas [33]. 

PHP körs inte på klientens dator utan på den server som användaren hämtade 
webbsidan ifrån. Servern kör PHP-skriptet och skickar sedan den genererade 
webbsidan som HTML kod till en HTTP server, exempelvis Apache, som finns 
installerad på servern. HTTP servern skickar i sin tur koden via HTTP 
(HyperText Transport Protocol), som en HTML sida, till klientens webbläsare.  

PHP bygger på en äldre version, kallad PHP/FI (Personal Home Page/Forms 
Interpreter). PHP/FI skapades av Rasmus Lerdorf år 1995. Från början var det ett 
enkelt Perl skript för att enkelt kunna redigera innehållet på hans egen hemsida. 
Han gav skriptet namnet ”Personal Home Page Tools”. När fler funktioner 
behövdes skrevs skriptet om i språket C. Det kunde sedan kommunicera med 
databaser och var nu tillräckligt innehållsrikt för att användare skulle kunna 
utveckla enklare dynamiska hemsidor. Rasmus släppte källkoden för programmet 
fri så att vem som helst skulle kunna se och använda den, och för att de som ville 
skulle kunna utveckla det mera och fixa buggar. 1997 släpptes PHP/FI 2.0 och 
användes då på uppskattningsvis 50,000 domäner som då var ca 1 % av det totala 
antalet domänerna på Internet.[32]  
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Idag är PHP ett av de populäraste skriptspråken på Internet, för både stora och 
små webbplatser. Det beror till stor del på att det är lättanvänt, gratis och består av 
öppen källkod [34]. Det används idag på 1 million domäner och det är ca 20% av 
alla domäner på Internet[32]. 

2.6.1 Zend och PHP 

Företaget Zend började 1997 hjälpa till med att utveckla PHP. Det var Zeev 
Suraski och Andi Gutmans som började med att skriva om skriptmotorn i PHP 
och detta ledde till att PHP blev ett innehållsrikare utvecklingsspråk. [35] 

Zend's medhjälp ledde till att PHP 4 hade en så kallad Zend Engine, som är en 
optimerad exekveringsmotor som har stöd för moduler, som i sin tur är till för att 
bygga ut funktionaliteten. Den nya exekveringsmotorn medförde även minnes och 
resurshantering och andra standardtjänster till PHP språket.[35] PHP 5 släpptes 
juli 2004 efter lång tid av utveckling. Den körs till största delen på Zend Engine 
2.0 som exempelvis har ett bredare stöd för objektorienterad programmering [31]. 

2.7  WAP 1.0 / WML 

WAP (Wireless Application Protocol) är en av de första standarderna för att skicka 
data över ett trådlöst nätverk. Det används idag huvudsakligen för att koppla upp 
mobiltelefoner och andra trådlösa enheter på Internet [36]. Målet med WAP är att 
skapa en gemensam standard för datatrafik mellan olika trådlösa enheter, vars 
prestanda är relativt låg. Man vill undvika att skicka stora filer som bilder och 
avancerade hemsidor. WAP är utvecklat för att underlätta användandet av enheter 
som saknar pekdon och istället använder sig av tangenter eller pekskärmar. Detta 
åstadkoms genom att man förenklar webbprogrammeringsspråken och där med 
inför restriktioner om vad som är tillåtet och möjligt att programmera. WML 
(Wireless Markup Language)är språket som används för att skapa hemsidor för 
WAP 1.0. WML är baserat på XML och man kan säga at det är en förenkling av 
XHTML och HTML [36].  

 WAPs olika lager bygger på OSI-modellen. Applikationslagret – består av WAE 
(Wireless Application Environment) och WTA (Wireless Telephony Application) 
[38]. Deras huvuduppgift är att ta hand om gränssnittet. Lagrar en lista med sidor 
man har besökt så att man kan gå bakåt. Sessionslagret – består av WSP (Wireless 
Session Protocol) och WTLS (Wireless Transport Layer Security). En session 
öppnas och informations överförs. Informationen kontrolleras och krypteras med 
hjälp av WTLS [38][37]. Transportlagret – består av WTP (Wireless Transport 
Protocol) och möjlig gör att data packet skickas mellan sändaren och mottagaren 
[38]. 
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Figur 1 – Komma åt Internet från WAP-protokollet. 

Bilden visar hur information skickas och konverteras till rätt standard med hjälp av 
filter, oftast så lägger man in filtret i proxyservern. Exempelvis en användare 
hämtar information till sin mobil från internet, då konverterar proxyservern från 
HTML till WML så att informationen kan visas på mobiltelefonen. TeleVAS är 
en server som tillhanda håller information för mobiler.  

2.8  WAP 2.0  

WAP 1.0 är baserad på protokollen och tekniken som används i det vanliga 
Internet. Den stora nyheten med WAP 2.0 är att samma teknik som används på 
det vanliga Internet, nu används i WAP som de är. Detta innebär att protokoll 
som TCP/IP och HTTP nu stöds direkt av WAP och mobiltelefonen [43]. Vilket 
i sin tur innebär att det mobila Internet och det vanliga Internet flyter ihop. På så 
sätt så har WAP 2.0 två olika protokollstackar, den traditionella från WAP 1.0 och 
den nya med bland annat TCP/IP och HTTP [40]. WAP är byggt för att vara 
modulariserat och de två protokollstackarna i WAP sträcker sig över alla lager, 
utom det nedersta i OSI-modellen [43]. Eftersom WAP 2.0 nu kan kommunicera 
över Internet som en vanlig dator så behövs inte längre någon WAP Proxy, men 
en sådan kan ändå användas för att optimera kommunikation, och ge stöd för 
WAP Push [40].  

I och med detta blir också WML föråldrat och ersätts av en förenklad form av 
XHTML. XHTML är en striktare och mer standardiserad version av HTML, 
språket som använts till att göra hemsidor sedan Internets barndom. WML 2.0 är 
visserligen en del av WAP 2.0, men är tänkt att användas för bakåtkompabilitet 
[40].  

WAP 2.0 kan bli uppdelad i tre komponenter: Protokollstack, det vill säga de 
protokoll som används för datatrafiken. WAP Applikationsmiljö, det vill säga 
mobiltelefonens webbläsare samt övriga tjänster [40].  

17 



Teoretisk bakrund 

2.8.1 XHTML Basic 

Är en standard framtagen av W3C, en av de viktigaste 
standardiseringsorganisationerna för Internet, för att skapa strukturen till mobila 
webbsidor. Det är en minimal samling av komponenter från XHTML. Vad som 
stöds är bilder, formulär, grundläggande tabeller och objekt. Vad som saknas är 
avancerade XHTML komponenter, samt stöd för CSS [41]. XHTML Basic kan 
också läsas i en vanlig webbläsare [43].  

2.8.2 XHTML Mobile Profile  

Är en standard framtagen av WAP Forum (numera Open Mobile Alliance) och är 
i praktiken XHTML Basic plus en del extra funktioner från vanliga XHTML, 
bland annat en förenklad version av CSS (WAP CSS) och grundläggande 
formatering av text.[1] XHTML Basic kan läsas i en XHTML MP-läsare [40].  

2.8.3 WAP CSS  

Är också framtagen av WAP Forum och ska användas i kombination med 
XHTML MP. [39] Utöver detta har också W3C tagit fram en annan CSS-
standard för mobiltelefoner som kallas ”W3C Mobile Profile”, som inte har med 
WCSS att göra. [42].  

CSS är en separat fil som innehåller information om hur sidelement ska 
presenteras. Detta ger skaparen av en webbsida större kontroll än vad design direkt 
i XHTML gör. En annan fördel är att CSS-filen endast behöver laddas ned från 
servern en gång, varefter den hämtas från en lokal cache [43].  

Med WCSS följer också tre WAP-specifika tillägg till CSS. Dessa börjar med ”-
wap” [42]. Dessa egenskaper är:  

• -wap-accesskey  
• -wap-input-format  
• -wap-marquee  

Accesskey innebär att man kopplar länkar till knappar på telefonens knappsats, 0-
9, * och # kan användas till detta. Input-format innebär att man bestämmer vad 
som ska kunna matas in i ett formulär, exempelvis endast siffror. Marquee är 
rullande text.  
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2.9  Användarvänlighet och användbarhet för mobila 
webben 

2.9.1 Introduktion 

Skillnaden mellan att utveckla en webbapplikation för enheter med stora skärmar, 
som exempelvis persondatorer, och att utveckla för mobila enheter, som 
mobiltelefoner, är stor. De uppenbara skillnaderna är den begränsade prestandan, 
och den mindre skärmen. Det finns en mer utbredd standard för webbläsare till 
datorer, och en högre lägsta nivå av vad datorernas webbläsare klarar av. 
Exempelvis vissa mobiltelefoners webbläsare klarar av att visa mer komplicerade 
CSS-stilar medan det inte kommer att synas på andra. En annan viktig skillnad är 
just storleken på skärmen, det finns en rad olika upplösningar på mobiltelefoners 
skärmar idag. Vi har bland annat upplösningarna 320x240 och 640x360. Det är 
stor skillnad på hur mycket 320x240 skärmen visar jämför med 640x360 skärmen 
och detta medför att man antingen får göra en flytande design eller gör en design 
för varje upplösning. Det finns två olika sätt att göra detta på: anpassning på 
klienten eller på servern [53].  

2.9.1.1 Anpassning på klientsidan 

Webbservern skickar ut samma data till alla enheter, oberoende av skärmstorlek, 
och med hjälp av stilmallar (CSS-mallar) formateras sidan för att passa den 
mottagande enheten. Man kan även göra detta med skriptspråk, som JavaScript, 
men det är inte alla enheter som klarar detta och det kan även göra att 
applikationen blir större och långsammare [53].  

2.9.1.2 Anpassning på servern 

Sidan kan manipuleras på servern beroende på vilken enhet det är som begär den. 
Om det exempelvis är en mobiltelefon med skärmupplösningen 320x240 kan det 
skickas en design som passar till upplösningen. Enheten skickar med en 
informationssträng, en så kallad "User Agent", när den begär data. I den här 
strängen finns bland annat information om skärmupplösningen och den 
informationen som används för att skräddarsy en design. Med den här metoden så 
undviks att onödig data skickas över nätverket. [53]  

2.9.2 Användbarhet enligt Jakob Nilsen 

Jakob Nilsen är en välkänd konsult inom användbarhet och design för webbsidor. 
Han har nyligen varit med på tester där testpersoner fått utföra vissa uppgifter på 
mobila webbsidor via olika mobiltelefoner. Han publicerar lite tankar om 
resultatet från undersökningen på sin hemsida, där han skriver om de problem på 
mobila webbsidor som finns idag. Han jämför hur det mobila Internet ser ut idag 
med hur det gjorde för persondatorer år 1998. Han ger också förslag på hur man 
bör förbättra den rådande situationen. [52]  
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Han anser att man kan kategorisera mobiltelefoner med WAP i tre olika 
kategorier. Kategorierna är vanliga telefoner, ”smartphones” och mobiltelefoner 
med stora pekskärmar. Vanliga mobiltelefoner har små skärmar och webbläsare 
som endast kan läsa webbsidor som är gjorda för mobiler, via WML, XHTML 
Basic eller XHTML MP. Smarta telefoner med medelstora skärmar kan användas 
för att surfa både på mobila webbsidor och på det vanliga Internet. Dessa båda 
kategorier har idag dålig användbarhet. Mobiltelefoner med pekskärmar har ett 
helt annat användningssätt än andra telefoner, till det bättre vad gäller 
användbarhet, men även här är den idag ganska dålig. [52]  

Nilsen menar att mobila webbsidor i idealfallet bör komma i tre versioner, en för 
varje mobiltyp, eller två versioner, en för mindre avancerade och en för mer 
avancerade telefoner. Men han inser också att detta inte alltid är ekonomiskt och 
praktiskt hållbart, och att det oftast kan räcka med en version, om man analyserar 
sin målgrupp rätt. Han menar att personer med enklare mobiltelefoner sällan 
använder mobilt Internet, på grund av bristande användbarhet i de telefonerna. 
Han noterar också att även om många avancerade telefoner kan läsa vanliga 
webbsidor, så bör man erbjuda en mobil webbsida, även för den målgruppen, men 
med möjlighet att växla mellan den vanliga och den mobila webbsidan. [52]  

2.9.3 Design för mobiltelefoner 

Man vill skapa lätta applikationer så att man minimerar väntetiden då applikation 
laddas. Detta åstadkoms genom att man är sparsam med bilder och inte gör för 
stora applikationer, då detta kan bli krävande för mobiltelefonen. Det är därför 
man i regel använder sig av XHTML istället för HTML då XHMTL är lättare för 
mobiltelefonen att presentera. [53]  

Det är rekommenderat att mobila webbsidor inte ska vara med än 30kb stor för att 
ge en så bra användarvänlighet som möjligt då laddningstiden reduceras. Helst ska 
sidan vara runt 10kb för att vara optimal [53].  

2.9.3.1 W3C Standarder 

W3C Mobile Web Initiative är en organisation som består av medlemmar som 
Ericsson, Nokia och Opera Software [46]. De arbetar med mobila standarder, 
bland annat inom användarvänlighet [47]. Arbetsgruppen ”Mobile Web Best 
Practices” har tagit fram en standard med praktiska råd för just detta ändamål 
[48]. Till detta finns också en rekommendation med ett arbetssätt för att 
kontrollera om en mobil webbsida följer de här råden [49]. W3C tillhandahåller 
också en automatisk validerare på deras hemsida för att underlätta det här testet 
[50]. För vårt arbete som handlar mer om mobila webbapplikationer snarare än 
traditionella webbsidor finns det dessutom ett utkast till rapport som heter 
”Mobile Web Application Best Practices” [51].  
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2.9.3.2 Olika mobiltelefoner 

Det finns många olika mobiltelefoner som man kan surfa på Internet med idag 
och det finns även olika webbläsare, exempelvis Opera Mini. De olika webbläsarna 
för mobiltelefoner presenterar hemsidor på lite olika sätt, precis som vanliga 
webbläsare. En hemsida kan se annorlunda ut beroende på vilken webbläsare man 
använder. I och med detta får man vara lite försiktig med vilka olika funktioner 
man använder när man kodar hemsidan, och testa att det ser bra ut på olika 
webbläsare.  

Det kan vara svårt att veta vilka telefoner som man ska optimera för när man 
designar för mobila webben. Och om man gör flera versioner av en sida, hur ska 
då den sida som visas om man inte gjort något aktivt val se ut? För just de här 
problemen har man tagit fram en lösning som kallas för DDC (”Default Delivery 
Context”), som säger att man bör designa för en mobil med en skärmbredd på 120 
pixlar, XHTML Basic 1.1 och inte något skriptspråk för klienten [48].  

Naturligtvis är det viktigt att poängtera att det här beror på målgruppen, och att 
man i vissa fall kan höja ribban något [48].  

2.9.3.3 Mobiltelefoner med pekskärm 

De stora skillnaderna när man gör en design för mobiltelefoner med pekskärm är 
att skärmen kan växla mellan att stå upp och ligga ned, och att man tänker på att 
göra ikonerna större så att man lättare kan trycka på dem. Annars är det samma 
saker som gäller för vanliga skärmar.  

2.9.3.4 Flera system 

Vi bygger vår applikation för mobiltelefoner som ett tillägg till ett befintligt 
system. Därför är det viktigt ur användarvänlighetssynpunkt att dessa system 
liknar varandra, för att användaren ska kunna känna igen sig. Man ska tänka på att 
använda samma färger och försöka att göra menyerna så lika varandra som möjligt.  

2.9.3.5 Kodning 

Gör din kod så kompakt som möjligt, det vill säga undvik onödig kod. Var 
sparsam med kommentarer då detta göra filen större än nödvändigt.[53]  

2.9.3.6 Om webbaddresser 

Man bör redan i adressen till en webbtjänst visa att den är anpassad för 
mobiltelefoner. Det finns ett speciellt domännamn framtaget för mobiltjänster, 
nämligen .mobi (eller dotmobi) som bör användas om tjänsten enbart är till för 
mobila enheter. Om tjänsten finns för både mobiltelefoner och persondatorer kan 
man använda sig av subdomänerna "m" eller "mobil", då blir den fullständiga 
adressen "mobil.exempel.se". [48][53]  
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Dessutom bör man tänka på att adressen till ingångssidan ska hållas så enkel som 
möjligt på grund av de begränsade inmatningsmöjligheterna på en mobiltelefons 
lilla tangentbord.[48]  

2.9.4 Sidelement 

Nedan följer rekommendationer för specifika sidelement.  

2.9.4.1 Bilder 

Det är viktigt att man använder relevanta bilder då det annars kan bli väldigt rörigt 
och segt att ladda applikationen. Man bör också tänka på att en bild som ser bra ut 
på en lite större skärm kanske inte alls ser lika bra ut på en mindre. [53]  

Ange alltid bildens storlek i HTML-taggen eller i CSS-mallen då det reducerar 
renderingstiden. Man bör också lägga in ett alternativ för webbläsare som inte 
visar bilder. Man kan då lägga in en beskrivande text som säger att det egentligen 
ska vara en bild på den positionen. Gör bilderna mindre än skärmens horisontella 
bredd, annars får man en rullningslist nere på skärmen och det blir svårare att 
navigera.[53]  

2.9.4.2 Ikoner 

Användning av lättförstådda ikoner hjälper användaren att hitta rätt i 
applikationen. Man bör använda överdrivet lättförstådda ikoner. Det kan också 
vara bra att skriva en text med information om vad ikonen betyder bredvid eller 
under ikonerna då detta blir ännu tydligare [53].  

2.9.4.3 Text 

Eftersom det är små skärmar så är det bra att ha stor text och ett teckensnitt som 
är lätt att läsa. Man ska också tänka på att inte ha för stora stycken, för att det tar 
längre tid att läsa på en skärm. Och på en liten skärm tar det ännu längre tid att 
läsa texten. Undvik att ha stilar på texten, som fet eller kursiv, då detta också gör 
texten mer svårläslig.  

Använd inte för mycket färger på texten. Färg kan användas när man vill markera 
något viktigt i ett stycke. Bakgrunden till texten ska inte ha för skrikiga färger och 
ska skilja sig avsevärt från själva textens färg, för att man tydligt ska se den.  

2.9.4.4 Layout 

När man bygger upp en webbsida ska man göra de olika sidorna så lika varandra 
som möjligt. Man ska försöka att ha samma menyer, färger, teckensnitt mm på 
sidorna som ingår i webbsidan. Det blir då lättare för användaren att navigera och 
veta att han/hon fortfarande är inne på samma sida.  
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När man skapar en layout för mobiler får man tänka på att det är små skärmar och 
därför är det viktigt att utnyttja så mycket av platsen på skärmen som möjligt. Om 
man inte gör detta kan webbsidan bli väldigt lång och det tar onödigt lång tid att 
komma till slutet eller hitta något i mitten.  

2.9.4.5 Navigering 

Mobiltelefonskärmen är inte speciellt bred så därför passar sig en vertikal design. 
En ordnad lista är ofta fullt tillräcklig som meny. Om det är mycket information 
på en sida kan det vara bra att göra en meny för den specifika sidan och göra 
relevanta länkar som tar en till en viss del av sidan för att man ska slippa rulla ner.  

Undvik att använda flera nivåer på menyn, det räcker med en eller två, då det 
annars kan bli svårförståligt. Sätt länkarna som är mest populära överst, då 
sannolikheten att användaren vill trycka på dem är högre. Använd relevanta namn 
på länkarna, namnge dem efter titeln på sidan.  

Man bör placera en enkel form av navigering längst upp på sidan. Behövs det mer 
navigeringsfunktioner kan man placera dem längst ned på sidan, eftersom det är 
viktigt att användaren ska se sidans innehåll direkt när sidan laddats utan att 
behöva rulla ned [48].  

2.9.4.6 Access keys 

I stället för att använda pektangenterna kan man lägga in ”access keys” detta 
innebär att man kopplar en knapp på mobiltelefonen till en händelse, exempelvis 
knappen ”1” är en länk till sidan ”hem” och knappen ”2” en länk till ”hjälp”-
sidan. ”Access keys” fungerar inte på alla mobiltelefoner eftersom knapparna ofta 
används som kortkommandon av webbläsarna, men det är lika bra att lägga in 
dem i designen då de är väldigt användbara på de mobiltelefoner som klarar av att 
hantera dem [53][48].  

2.9.4.7 Inmatning av formulär 

Eftersom inmatningsmöjligheter är så pass begränsade i mobiltelefoner är det 
viktigt att man gör vad man kan för att underlätta för användaren. Bland annat 
genom att erbjuda förifyllda fält. Om man bara vill ha siffror i ett 
inmatningsformulär kan man underlätta detta genom att ange detta. I XHTML 
Basic görs detta genom att ange attributet 'inputmode=”digits” ', och i WCSS 
genom att ange '-wap-input-format: ”*N” ' [48][53].  

2.10   Mobilwebbläsare 
Mobilwebbläsare fungerar på samma sätt som vanliga webbläsare men är 
specialiserade för just mobiltelefoner. De olika webbläsarna skiljer sig i vad de 
klarar av att visa. Vissa kan visa CSS 2.1, JavaScript och AJAX medan andra bara 
kan visa speciella språk utvecklade för mobiltelefoner, exempelvis XHTML Basic. 
De flesta mobilwebbläsarna klarar även WML [84]. 
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Mobilwebbläsarna är anpassade för enheter med låg prestanda, små skärmar, 
långsam internetuppkoppling och den låg minneskapacitet. 
 
Några exempel på mobilwebbläsare är: 
Opera Mini som är en applikation byggd för Java ME och fungerar med alla 
mobiltelefoner som klarar av Java. Den var en av de första webbläsarna för 
mobiltelefoner som lanserades för att komma åt den ”riktiga” webben. Opera 
Mini följer antingen med mobiltelefonen eller kan laddas ner gratis. Opera Mini 
hämtar webbsidorna genom en egen server som först komprimerar dem innan de 
skickas till mottagaren, vilket gör att storleken på sidorna blir mindre och 
hämtningen sker snabbare [2]. 
Netfront är skapat av Access Co. Ltd som är ett japanskt företag. Webbläsaren 
fungerar som en vanlig webbläsare men är anpassad för mobiler och gör om 
hemsidors design till en mer vertikal design, för att undvika onödigt vertikalt 
scrollande. Man kan även använda sig av flikar i Netfront och det finns stöd för 
AJAX [83].  
 

2.11   Relationsdatabaser (SQL-databaser) 

Relationsdatabaser används för att spara stora mängder information som man vill 
söka ibland och kombinera med varandra på olika sätt, för att få fram den 
information man vill ha. Relationsdatabaser används i många olika applikationer 
men oftast i applikationer som exempelvis webbutiker, forum och MPS system. 
För en webbutik sparas exempelvis information som användarnamn, adress, 
lösenord, e-post, lagerantal, artikelnamn, pris och artikelinformation. Denna 
information sparas i olika tabeller, lämpligen en tabell för användarinformation 
och en för artiklar. Varje artikel/användare har en rad i respektive tabell. Går vi 
tillbaka till exemplet med webbutiken bör man lämpligtvis spara lagda ordrar för 
varje användare, och det är här den riktiga användningen av databasen kommer in. 
Ordrar sparas i en ny tabell och varje rad i den tabellen länkar till en användare 
och en artikel samt ett ordernummer, på detta sätt slipper vi lagra hela artikelns 
data flera gånger, utan istället sparas en länk till artikeln. För att man ska kunna 
länka till en specifik artikel bör varje artikel ha ett unikt nummer, detta löses 
genom att varje rad i artikelkolumnen har ett unikt id (även känd som ”primary 
key”).  

När man vill ha ut ett svar från databasen, med delar av den information man 
lagrat, används idag oftast språket SQL (Structured Query Language) i 
relationsdatabaser.  Med en SQL sats kan man hämta, lägga till, uppdatera, och ta 
bort data från en eller flera rader i tabeller [54].  
Den första versionen av SQL språket utvecklades, av Andrew Richardson, Donald 
C. Messerly och Raymond F. Boyce på i början av 70-talet. Det kallade till en 
början för SEQUEL och utvecklades till IBM’s relationsdatabas System R. Det 
patenterades av IBM 1985 och blev standardiserat 1986 av ANSI (American 
National Standards Institute) [54]. Ett av de stora problemen med SQL är att 
språket kan skilja sig mellan olika tillverkare, detta gör att man kan får problem 
om man vill byta från en tillverkares databas till en annan [54].  
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2.11.1 MySQL och Microsoft SQL Server 

Två vanligt förekommande relationsdatabaser är Sun Microssystem’s MySQL och 
Microsoft SQL Server (MSSQL). MySQL utvecklades till en början av MySQL 
AB och är licensierad under öppen källkod [57] som är fri för såväl kommersiellt 
och icke kommersiellt bruk. Det finns även en ”Enterprise edition” med 
licensavgift, då får man tillgång till exempelvis support och automatiska 
uppdateringar [55]. Den 16 januari 2008 köptes företaget upp av Sun 
Microsystems för en miljard dollar [56]. MySQL används exempelvis av Yahoo!, 
Google, Nokia och YouTube [57]. MySQL kan köras på 20 olika plattformar, 
exempelvis Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX, Netware och detta ger stor 
flexibilitet [57].  

Koden till Microsoft första databasprogram MSSQL kom mestadels från Sybase 
SQL Server. Microsoft var en av Sybases partner som såg till att SQL Server skulle 
fungera under OS/2 och senare Windows NT [58]. Första versionen kom 1989 
till OS/2 och version 4.1 kom 1993 till Windows NT [59]. När Windows NT 
slog igenom gick Sysbase och Microsoft skilda vägar och Microsoft hade fulla 
rätigheter till den omskrivna versionen [59]. Den första versionen som inte byggde 
på några delar från det gamla Sybase var SQL Server 6 [60]. 
Den senaste versionen är Microsoft SQL Server 2008 och har enligt dem själva 
den högsta säkerheten, tillförlitligheten och skalbarheten för affärskritiska 
applikationer. SQL Server tillåter att data läs och skrivs från egenutvecklade 
applikationer utvecklade i Microsoft .NET och Visual Studio [61]. 

MSSQL använder Transact-SQL (T-SQL) som är Microsofts och Sybase's 
utbyggnad av SQL. Tilläggen är exempelvis ett språk för flödeskontroll, lokala 
variabler och extra funktioner för strängar, datum och matematik [62].  

De två databasprogrammen är i stort sätt likvärdiga och båda mycket populära, 
men skiljer sig på vissa punkter. MSSQL har fler inbyggda program och 
funktioner och används på ca 74 % av alla företag och de har många 
samarbetspartners [63]. MySQL har sin styrka i att det fungerar på många olika 
operativsystem [64], där MSSQL bara fungerar på Windows. Dessutom drivs 
MySQL av öppen källkod, där många duktiga programmerare och utvecklare 
hjälps åt för att få ett högkvalitativt slutresultat. Kostnaden för slutkunden varierar 
och båda anser sig ha den billigaste lösningen [63][64]. 

 

  



Genomförande 

3 Genomförande 
Här beskrivs hur vi gick tillväga för att skapa applikationen. Först beskrivs alla 
tekniska val som gjorts, sedan hur vi skapat designen för användargränssnittet och 
slutligen hur själva funktionerna har skapats. 

3.1 Inledningsfas 

För att kunna utveckla en prototyp av mobilapplikationen, och för att denna 
prototyp utan större ändringar ska kunna användas som en slutgiltig applikation, 
var vi tvungna att välja lämpliga program och programmeringsspråk. Detta 
innebar val av ett lämpligt databasprogram som skulle används för att lagra 
information och en teknik för att få ett meddelande att skickas. Efter det valde vi 
programmeringsspråket som skulle används för att generera information till den 
mobila applikationen från databasen och vilket språk som ska hanteras av 
mobiltelefonen. Beslut som sedan behövde tas var val av vilken 
programutvecklingsmiljö som skulle användas och hur man lätt skulle kunde 
samla all information angående projektet.  

3.1.1 Val av databas 

När man ska lagra stora mängder data och göra olika sökningar bland den är det 
någon form av databas man bör använda. Det finns en mycket vanlig 
förekommande databastyp, som kallas relationsdatabas, och det är denna typ av 
databas som passar denna applikation, se avsnitt 2.10. Det finns flertalet olika 
företag som utvecklar relationsdatabaser, men den databas som givits undervisning 
i under utbildningen är MySQL som numera ägs av Sun Microsystems [65]. 
Eftersom System Andersson bygger sitt system med Microsofts databas SQL 
Server, föll valet ganska naturligt att detta även skulle användas för detta projekt. 
Detta för att underlätta för System Andersson att bygga vidare på prototypen. 
Dessutom gavs en kopia, av tabellerna som ingår i deras databas, till utvecklingen 
av den mobila applikationen. Detta för att den är tänkt att den ska använda sig av 
samma databas som deras ordinarie system och för att ge prototyputvecklingen en 
grund att bygga på.  

3.1.2 Val av teknik till mobilapplikationen 

Här kommer för och nackdelar presenteras för de olika alternativen som det stod 
mellan när programmeringsspråk till mobilapplikationen valdes.  

3.1.2.1 Silverlight 

På våra första möten presenterade System Andersson ett förslag om att vi skulle 
använda Silverlight för att utveckla applikationen. Läs om Silverlight i avsnitt 2.4. 
Detta på grund av att System Andersson hade använt sig av Silverlight förut och 
var vana vid programmet. Vi utforskade möjligheter till detta, och kom fram till 
att Microsoft skulle släppa sin mobilversion av Silverlight nu i år (2009). Vi insåg 
att det inte skulle fungera att utveckla applikationen i Silverlight då det var ovisst 
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när Microsoft hade tänkt släppa den nya versionen. Om det resulterade i att de 
släppte den till våren skulle tiden inte räcka till för att hinna med att utveckla allt 
som önskades finnas med. Dessutom skulle det dröja ytterligare ett tag innan det 
skulle finnas stöd för Silverlight på vanliga mobiltelefoner.  

3.1.2.2 Java ME  

Java ME är det vanligaste programmeringsspråket för program som körs på 
mobiltelefoner, se avsnitt 2.2.  

Det största problemet med Java ME är att användaren i vissa tillämpningar kan få 
varningsmeddelanden. Han eller hon kommer att få ett varningsmeddelande när 
applikationen installeras om att programmets tillverkare inte kan fastställas. Om 
applikationen ska ansluta till Internet kommer användaren också att få varningar 
om detta. 

Enda sättet att bli kvitt detta är att certifiera applikationen. För vissa 
mobiltelefoner kan detta vara nödvändigt för att överhuvudtaget köra 
applikationen. 

Java ME är fortfarande ett starkt alternativ men vi anser att nästa alternativ är 
bättre. 

3.1.2.3 Webbapplikation 

Vi anser att det bästa sättet att göra mobilapplikationen är att göra det som en 
webbapplikation. Med en webbapplikation kan man kontrollera designen bättre, 
så att den liknar System Anderssons befintliga system mer. Detta medför en mer 
konsekvent, och därav enklare, användarupplevelse.  

Med webbalternativet körs alla beräknar på servern, istället för på den begränsade 
prestandan på en mobiltelefon. En annan fördel med att ha det som en 
webbapplikation är att hela programmet kan centraliseras och inget separat 
klientprogram behöver utvecklas till användarna, då de kan använda befintliga 
webbläsare för att komma åt applikationen. Detta medför att uppdateringar kan 
göras utan att skriva om klientprogrammet.  

En nackdel med att använda en webbapplikation är att det kan vara svårare att 
komma åt den. Med en Javaapplikation sparas en ikon i menyn, medan du måste 
öppna en webbläsare och skriva in en adress för att komma till en 
webbapplikation. En fördel med detta är dock att det från e-postmeddelandena går 
att skicka med en länk så att man kan komma direkt till en specifik sida i 
applikationen, något som man inte kan göra med exempelvis Javaprogram. 
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3.1.3 Val av teknik för servern 

3.1.3.1  PHP 

Vårt första val till programmeringsspråk för serverdelen av systemet var PHP då vi 
har kunskap om detta sedan innan. Läs mer om PHP i avsnitt 2.6. Eftersom 
programmerarna på System Andersson är vana att arbeta i ASP.NET,  och det var 
till dem vi skulle göra applikationen, var det bättre att använda detta språk. Det 
underlättar för System Andersson när dem ska sätta sig in i och ändra i 
applikationen.  

3.1.3.2  ASP.NET 

System Andersson hade som nästa önskemål att serverdelen av applikationen skulle 
vara utvecklad i ASP.NET, se avsnitt 2.5. Ingen i gruppen hade någon erfarenhet 
av ASP.NET sedan tidigare, Därför undersökte vi möjligheterna till att använda 
detta och jämförde med liknande utvecklingsmiljöer. ASP.NET var lika bra som 
något annat och vi såg inga problem med att detta skulle användas. Eftersom 
ASP.NET var ett specifikt önskemål från System Anderson så valde vi att använda 
oss av detta istället för PHP. Fördelar med att använda ASP.NET är att det finns 
inbyggda verktyg för att skapa vissa saker, som exempelvis master-filen, och att 
man kan välja själv vilket språk man vill programmerar i.  

3.1.4 Val av meddelandeteknik 

För att skicka meddelanden till en mobiltelefon finns det i stort sett två lämpliga 
metoder. Dessa är SMS (Short Massage Service) och textbaserade e-
postmeddelanden. Det går även skicka HTML-baserade e-post, men stödet på 
mobiltelefoner är begränsat för detta.  

Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Fördelen med SMS är att 
det inte kräver någon konfiguration av mobiltelefonen, vilket det gör för att sätta 
upp ett e-postkonto. Nackdelen är att det kräver att man har en koppling till en 
extern leverantör av SMS-tjänster, eller ett extra program som kan hantera 
utskicken. SMS alternativen medför en kostnad på ca 70 öre per skickat SMS [66] 
och en liten månadskostnad enligt källa. Dessa utgifter kan bli relativt höga med 
exempelvis 10 användare och 5 SMS/dag. Detta ger en meddelandekostnad på 
1050 kr/månad plus månadsavgiften.  

För att hålla kostnaderna nere för slutanvändaren, kommer e-post alternativet 
användas. I princip alla företag har dessutom redan en e-postserver och i princip 
alla nya mobiltelefoner stödjer e-post. Det som behöver göras för varje användare 
är lämpligtvis att sätta upp en ny e-postadress som ska användas uteslutande till 
mobilapplikationen, om man inte vill ha alla sin ordinarie e-post till mobilen. 
Dessutom behöver man mata in användaruppgifterna för e-postkontot på sin 
mobiltelefon, för att den ska kunna ta emot e-post.  
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Trafikkostnaden för att ta emot de små textbaserade e-posten är i förhållande till 
SMS-kostnaden liten och är beroende av användarens abonnemangsvillkor. 

3.1.5 Val av programmeringsspråk till meddelandeapplikationen 

Till servern behövdes en lämplig teknik för att kommunicera med SQL-databasen 
och sedan formatera informationen till ett meddelande, som ska skickas till 
användarens mobiltelefon (se avsnitt 1.2.2). Till detta stod valet först mellan PHP 
och .NET, vilket är Microsofts alternativ till PHP. Med dessa tekniker kan man 
enkelt generera meddelanden med text och länkar.  

Tanken var sedan att schemalägga koden, med hjälp av Windows schemaläggare, 
så att den körs exempelvis en gång varje minut. Under väntan på besked om vilket 
programmeringsspråk till serverapplikationen som System Andersson önskade att 
vi skulle använda, börjades det att testa att programmera 
meddelandeapplikationen i språket PHP. Detta språk valdes till att börja med för 
att det under utbildningen hade undervistats i detta språk. Men även om System 
Andersson önskade ASP.NET, skulle det gå relativt smidigt att skriva om koden 
till detta språk.  

Det som skiljer mellan teknikerna är att PHP är ett skriptspråk och ASP.NET är 
en teknik och bygger på ett eller flera programmeringsspråk. Exempel på språk 
som kan användas är C# och Visual Basic. Båda dessa är vanligt förekommande 
programmeringsspråk till .NET-tekniken. Läs mer om ASP.NET i avsnitt 2.5. 

System Andersson önskade att vi använde ASP.NET med språket C# (se avsnitt 
2.3), då detta ger dem en helhetslösning med alla komponenter från Microsoft. De 
använder databasen SQL Server och språket C# till deras ordinarie MPS-system. 
Detta gjorde att valet av programmeringsspråk till meddelandeprogrammet var 
klart. Målet var att prototypen skulle vara lätt att bygga vidare på och det 
underlättas av att de redan har alla komponenter installerade på företaget och hos 
kunden. System Andersson använder bland annat SQL Server och Visual Studio 
för utveckling av program. Deras kunder använder SQL Server och Windows 
Server, som med en lätt konfiguration kan starta IIS (Microsoft Internet 
Information Services) som har stöd för ASP.NET, som i sin tur kan generera de 
dynamiska meddelandena.  

3.1.6 Utvecklingsverktyg 

3.1.6.1 Val av programutvecklingsmiljö 

När det var bestämt vilket programmeringsspråk som skulle användas var det dags 
att bestämma vilken IDE (Integrated Development Environment) som skulle bli 
aktuell. För att utveckla till ASP.NET valdes Microsoft Visual Studio för att det 
hade använts tidigare under utbildningen, då under utveckling i bland annat C++ 
och C#. Många företag använder detta verktyg och det ger en bra erfarenhet för 
framtiden.  
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För att ansluta och göra ändringar i databasen har ett konto satts upp i SQL Server 
med administratörsrättigheter. Därefter behövdes en port öppnas i routern som 
gör det möjligt att ansluta med Microsoft SQL Server Management Studio till 
databasen.  

3.1.6.2 Val av informationsdelningsteknik 

För att hålla reda på alla dokument, bilder, etcetera, som skapas och används till 
projektet insåg vi ganska snabbt att det behövdes en versionshanterare av någon 
form. Detta för att alla som ingår i projektet ska kunna ändra och lägga till 
information utan att man gör det i ett gammalt dokument, eller råkar skriva över 
en nyare version. Det alternativ som valdes var att sätta upp en MediaWiki [67], 
vilket skulle lösa dessa problem.  

3.1.7 Testmiljö 

3.1.7.1 Servermiljö 

För att sätta upp en testmiljö, som kan jämställas med den miljön som 
applikationen slutligen ska användas i, behövdes en server. Det fanns från början 
tillgång till en server med Windows XP, MySQL, PHP och Apache. Denna server 
användes i början att testa på och till projektets MediaWiki. Det sattes även upp 
FTP-konton för att komma åt att ladda upp filer till ”htmlroot”-katalogen.  

När det var beslutat att SQL Server skulle användas, sattes detta upp och 
kopplades till PHP genom att kommentera upp några rader i ”php.ini” filen. 
Därefter installerades ”SQLServerDriverForPHP” som innehåller DLL-filer som 
talar om för operativsystemet hur PHP ska kommunicera med SQL Server. 
Dessutom sattes ett konto med begränsade rättigheter upp (utöver 
administratörskontot) för att använda till kommunikationen mellan PHP och 
SQL Server. För att slutligen få allt att fungera kördes filen ”cliconfg.exe” och i 
”Nätverksprogram för SQL server-klient” programmet som då dök upp lades 
TCP/IP protokollet till. Detta för att PHP skripten som skapas ska kunna ansluta 
till servern över det protokollet. För att få SQL Server att fungera med PHP 
hittades ingen bra guide, men mest till hjälp var webbsidan php.net [68]  

När det sedan beslutades att vi skulle använda ASP.NET, fanns det några 
alternativ för hur detta skulle göras. Det enklaste skulle vara att installera 
ASP.NET-stöd till Apache [69] eller installera IIS med ASP.NET. Vi valde att 
köra IIS. Detta medförde att Apache tvingades till att köra på en annan port 
eftersom endast en process får finnas på varje specifik port. Apache behövde 
behållas för att fortfarande komma åt projektets MediaWiki.  

Alternativet med IIS var mest lämpligt eftersom miljön skulle vara snarlik den 
slutliga. Men eftersom servern som allt detta skulle användas på hade dåligt med 
RAM-minne, sattes en bättre server upp med Windows XP, IIS, ASP.NET, SQL 
Server och FTP. Den gamla servern användes i det här projektet bara till dess 
MediaWiki då denna är byggd med PHP och använder MySQL.  
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Det som tog tid var att få igång ASP.NET 2.0 på IIS och få den att kompilera 
koden. För att få detta att fungera var man tvungen att öppna kommandotolken 
och gå till "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727" och skriva 
"aspnet_regiis.exe -i" för att installera ASP.NET 2.0 till IIS. Dessutom var 
mappen ”App_Code” tvungen att ligga i rotkatalogen eller i en virtuell sådan. 
Efter att ha sökt efter information om hur man sätter upp IIS med ASP.NET på 
Internet och hamnat på många olika sidor, har i slutändan ASP.NET forums [70] 
varit till mest hjälp.  

3.1.7.2 Mobilmiljö 

För att regelbundet testa applikationen användes under utvecklandet av de 
specifika funktionerna olika webbläsare. Där användes i huvudsak Opera 9.6, 
Firefox 3.0 och Internet Explorer 7 och 8. När en funktion eller sida var klar, 
testades denna också i flera webbläsare för mobiler, för att se att den fick önskad 
funktionalitet och utseende. De mobila webbläsare som har använts under 
utvecklingen och som applikationen är testad på är:  

System 1.  
Safari/S60 Browser med renderaren Webkit [71] (baserat på KHTML) 
Testat på LG KS10 med Symbian S60.  

System 2. Netfront 3.3 
Testat på Sony Ericsson K610 och W350.  

System 3. Netfront 3.4  
Testat på Sony Ericsson W760 och C905.  

System 4. Opera mini 3.1 (med renderare Presto) 
 Testat på Sony Ericsson K610.  

System 5. Opera mini 4.1 / 4.2 (med renderare Presto 2.2)  
Testat på LG KS10 med Symbian S60 och på Sony Ericsson K610.  

I testet ingick även att undersöka stödet för JavaScript och Ajax. I kodexemplen i 
avsnitt 7.9 presenteras koden som detta test bygger på.  

Utifrån den information vi fått genom att analysera webbsidan i de här systemen 
har vi tagit fram rekommendationer för vilken sorts mobiltelefon man bör ha för 
att se mobilapplikationen på ett optimalt sett. Detta kan läsas om i avsnitt 4.12. 

3.2  Användarvänlighet och design 

Vi började med att alla gjorde några sidor var till applikationen, men vi insåg snart 
att detta skulle bli en rörig design användarmässigt, och bestämde oss då för att 
göra en designklass. Standarder för design gjordes för att få en enhetlig sida. Stora 
tydliga titlar, lättläslig text, tydliga informationstexter, med mera, skapades med 
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hjälp av CSS-mallar. Se avsnitt 2.9 för en bakgrund till användarvänlighet och 
design. 

Först testade vi att ha en fullständig meny på en egen sida. Problemet var att i 
användartesterna upplevdes en lång väntetid för att ladda en ny sida bara för att 
komma åt menyn. Då testade vi att lägga menyn längst upp på samma sida. Men 
inte heller det fungerade bra eftersom mobiltelefoners skärmar är små och det blev 
väldigt mycket scrollande för att komma till sidans innehåll. Efter att vi kollat runt 
på andra liknande webbsidor så hittade vi en lösning, lägg menyn längst ner där 
den inte är i vägen men ändå lättillgänglig.  

Till en början fanns det en många bilder på sidorna och dessa bilder tog för stor 
plats då sidan och den blev långsam att ladda. Vi testade att förminska och 
komprimera bilderna, men kom framtill att detta inte skulle ge oss det resultat vi 
ville. Läs mer om detta i avsnitt 3.4. 

En metod för att göra applikationen mer användarvänlig är att använda sig av 
JavaScript för att få tips till textfält och göra olika snabbvalsmenyer som sparar 
plats. Efter noggrant övervägande och tester kom vi fram till att det var för tidigt 
att implementera stöd för detta till en webbsida för mobiltelefoner. Då många av 
dagens mobiltelefoner inte klarar av att hantera dessa avancerade funktioner. 
Samma sak gäller även Ajax som också är ett bra verktyg för att åstadkomma en 
bättre användarvänlighet.  

I början tänkte vi inte mycket på texten i applikationen, men ju mer vi arbetade 
desto mer insåg vi att man var tvungen att göra korta textstycken med relevant 
information, max ett par meningar långa.  

Vi trodde att man kunde få fram information om en användare har pekskärm på 
sin mobiltelefon genom information som mobiltelefonen skickade till servern. 
Men det visade sig att detta inte gick. Därför bestämdes att vi skulle ha en 
”wizard” för att ta reda på om man använder en mobiltelefon med pekskärm eller 
en vanlig mobiltelefon. En tre sidor lång guide med olika val skapades där 
användaren kan kryssa i en box för att ange om pekskärm finns eller ej.  

Vidare testades det vad som borde ändras på sidan om man använde sig av en 
pekskärm. Resultatet blev att ikonerna borde bli större, likaså länkarna i menyn 
men i övrigt fungerade det bra. I ASP.NET 2.0 och senare versioner kan man 
skapa en design med hjälp av en master-fil, för att åstadkomma en enhetlig och 
lättnavigerad design. Detta var en av de första sakerna vi gjorde och det visade sig 
vara mycket effektivt, då man bara behöver ändra i en DIV-tagg för att skapa de 
olika sidorna. Läs mer om detta i avsnitt 3.2.3. 

Efter vi hade kommit en bit in i utvecklingen av applikationen och olika personer 
hade testat den, blev det uppenbart att det kommer behövas tydliga fel, 
informations och varningsmeddelanden. En klass implementerades för detta och 
det reserverades utrymme i master-filen (se avsnitt 2.5.4.4) för att alla 
meddelanden skulle se likadana ut och vara positionerade på samma ställe.  
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Strukturen till den fullständiga menyn skapades i en fil av typen sitemap och som 
är till för just detta (se avsnitt 2.5.4.5). Strukturen kopplades till en ASP-
Menykontroll som lades i master-filen.  

Tanken var att följa de standarder som finns för att skapa webbsidor för 
mobiltelefoner (se avsnitt 2.9.3.1) och detta gjordes i den mån det var möjligt. 
ASP.NET genererar dock egen kod som inte följer standarderna och detta försökte 
vi motverka, genom att bland annat inaktivera ”viewstate”. En annan anledning 
till att vi inaktiverade ”viewstate” var att allt för mycket onödig data skickades till 
klienten, vilket medförde att sidan lätt kunde bli trögladdad. Samma sak med 
menykontrollen som även den genererade HTML-kod som tog för mycket plats, 
och som inte var helt standardiserad. Detta löstes genom att använda en adapter. 
En adapter är en ASP-funktion som låter dig överlagra den genererade HTML-
koden för en viss kontroll.  

3.2.1  Skapa designen 

Det första steget när man skapar en design är att göra en konceptbild. I det här 
steget är det viktigt att inte begränsa sig för mycket på vilka tekniska möjligheter 
som finns. Detta ska man ta hänsyn till i senare iterationer. 

Vi utgick från skisser som vi fått från System Andersson när vi gjorde designen. 
Temat var svarta bakgrunder med vit text och silverfärgade detaljer.  

Problemet med den här designen var att den inte enligt rekommendationerna var 
tillräckligt bra anpassad för mobiltelefoner. Menyn låg exempelvis på sidan, 
parallellt med innehållet, vilket passar bättre på persondatorer. På den begränsade 
skärmbredden på en mobiltelefon är det bättre att låta designen flyta nedåt, som i 
en lista.  

Designen gjordes i Photoshop, och gick igenom flera iterationer innan vi var nöjda 
med den och kunde gå över till nästa steg, att bygga designen i XHTML och CSS.  

3.2.2 Koda designen i HTML och CSS 

När vi tagit fram konceptbilder för designen i Photoshop och skulle börja koda 
designen i HTML och CSS stötte vi på flera problem.  

För knapparna så ville vi få till en snygg ”mouse over”-effekt för att visa 
användaren att det är en knapp som han eller hon har markerat, och trycker 
användaren på den händer något. Detta är naturligtvis inte tillämpligt på 
pekskärmsenheter, men för mobiltelefoner med knappsats skulle detta vara bra. De 
flesta mobiltelefoner har en egen funktion för detta, där det blir en blå ram runt 
knappen eller länken. Men här önskades en egen för att förtydliga och som 
dessutom liknar den effekten från System Anderssons konceptdesign. För vanliga 
webbläsare finns det två sätt att åstadkomma detta, genom CSS eller JavaScript. I 
CSS används av väljaren (selector) ”:hover” för att definiera vad som händer, då 

33 



Genomförande 

markören (eller muspekaren) förs över något, i detta fall att bakgrundsbilden byts 
ut. Detta är inget som stöds av WCSS egentligen [72], men vi ville ändå testa vad 
som skulle hända på en mobiltelefon. Det andra sättet är att anropa en JavaScript-
funktion vid händelserna "onmouseover" och "onmouseout", som byter ut 
bakgrundsbilden.  

Vi testade detta på tre mobiltelefoner, två Sony Ericsson (från System 2), och en 
LG med operativsystemet Symbian S60 (System 1). På LG telefonen fungerade 
båda sätten, medan inget av sätten fungerade på Sony Ericsson-telefonerna.  

På konceptdesignbilderna är bakgrunden tonad från svart till grått, och det finns 
linjer i översta vänstra, och nedersta högra hörnet som tonas ut i genomskinlighet. 
Detta har också visat sig vara svårt att få till med HTML och CSS. I första 
iterationen löste vi det genom att ha en smal bild med toningen, som vi satte till 
att repetera i x-led. På det lade vi genomskinliga PNG-bilder med de linjer som 
skulle vara med. Detta fungerade på alla testenheter, men med två nackdelar. För 
det första gjorde alla extra bilderna att sidan blev för tung att ladda, för det andra 
såg toningen inte särskilt bra ut på vissa telefoner. Detta eftersom olika skärmar 
kan visa olika många färger, och färgerna såg ut som att de tonades i ett par steg 
istället för en jämn övergång.  

På nästa iteration var bakgrundens toning borttagen och ersatt med en helt svart 
bakgrund. Linjerna på sidorna är kvar, men mer komprimerade så att filstorleken 
på bilderna ligger under 1kb var. I sista iterationen av designen är linjerna på 
sidorna också borttagna på grund av att vi ville sänka storleken på filerna och att 
olika webbläsare presenterade bilderna på olika platser, så att de ibland syntes och 
ibland inte. Vi bestämde oss till sist för att endast de linjer som vi använt som 
horisontella skiljelinjer ska vara kvar.  

Knappar implementerades och dessa består av både ikoner och text för att 
åstadkomma en lättanvändlig miljö. För att skapa enhetlighet så gjordes designen 
för knapparna i en CSS-klass.  

Alla formulär som skapades har en viss CSS-klass för att få ett enhetligt intryck 
och blir på det sättet mer lättförståliga. Restriktioner mot att använda andra tecken 
än siffror lades in i de textfält där man bara ska skriva in siffror, till exempel antal.  

3.2.3 Olika versioner 

Eftersom målet var att ha flera versioner, funderade vi på hur detta skulle lösas på 
bästa sätt. Antingen genom att de olika versionerna får en egen masterfil, eller att 
versionerna endast skiljs åt av att de har olika CSS-mallar. Efter vi testat 
applikationen på några olika mobiltelefoner med pekskärmar, kom vi fram till att 
det enda problemet egentligen var den ringa storleken på länkar och ikoner, som 
är till för att tryckas på. Detta ledde fram till beslutet att det skulle var fullt 
tillräckligt med att ändra på CSS-mallen för göra länkarna i menyn större och 
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förstora ikonerna för att göra dem mer tryckvänliga. Läs om resultatet i avsnitt 
4.10.4. 

3.3  Utveckling 

3.3.1 Databashantering 

När vi först tittade på hur databasanslutningar och frågor sköttes av ASP.NET såg 
allting väldigt rörigt ut. Av den anledningen valde vi att bygga in 
databashanteringen i två egna klasser. I takt med att vi behövde nya funktioner 
byggde vi till dem i klasserna.  

Eftersom vi är mer vana vid PHP ville vi ha ett sätt som liknar hur 
databashanteringen i PHP fungerar, utan att offra all den inbyggda funktionalitet 
som finns inbyggt i ASP.NET.  

På detta sätt kunde vi fokusera mer på hur själva programmet skulle fungera än 
hur alla databasobjekt i ASP.NET fungerade.  

Läs om hur klassen fungerar i avsnitt 4.1. 

3.3.2 Programmering av meddelandefunktionen 

En viktig del av applikationens helhet är att meddelandena från systemet kommer 
fram snabbt och som förväntat, enligt de inställningar man gör när en påminnelse 
skapas.  

Tankesättet med denna del av applikationen är att den för varje användare av 
systemet, ska kolla om någon av de inställda påminnelser användaren skapat har 
fallit utanför de gränser som angivits. Denna process upprepas sedan efter ett visst 
tidsintervall, om och om igen. För påminnelser om material gäller den inställda 
gränsen när antalet i lager har fallit under en viss nivå. För påminnelser om 
personalen gäller gränsen att tiden för beräknad ankomst har överskridits med ett 
visst antal minuter.  

För varje påminnelse som fallit utanför gränserna skapas ett meddelande. Dessa 
sätts sedan ihop och rubriker läggs till. Därefter uppdateras tiden till nuvarande tid 
för de berörda raderna i databasen, för att systemet ska se när meddelandet 
skapades senast för dessa rader. Till sist skickas meddelandet till användarens 
angivna e-postadress.  
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Figur 2 - Skicka meddelanden 

Till en början använde vi PHP och för att få PHP-skriptet att köras varje minut 
skapades en schemalagd aktivitet med följande kommando.  

 
Schtasks / create / sc minute / tn ”send mail” / tr 
r:\hemsida\send.bat  
 

I batfilen som skapas sparas:  

 
Cd r:\hemsida C:\php\php.exe –c c:\php\php.ini –f send.php  
 

Med dessa kommandon skickas filen ”send.php” till php.exe och exekveras. När 
det var beslutat vilket programmeringsspråk som slutligen skulle användas (se 
avsnitt 3.1.4), skrevs PHP-skripet om till ASP.NET med C#. Detta gick som 
förväntat bra. Efter omskrivningen skickades nya e-postmeddelanden varje gång 
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man besökte hemsidan. Eftersom schemaläggning av PHP-skript inte längre var 
aktuellt, på grund av att ASP.NET valdes och att schemaläggning av en webbsida 
inte är möjligt på samma sätt som med PHP, funderade vi på en ny lösning. Den 
enklaste lösningen skulle vara att schemalägga webbläsaren att besöka sidan varje 
minut. Detta är ingen snygg lösning och vi funderade ut en ny.  

Eftersom vi valde att köra ASP.NET med C# kunde det enkelt skapas ett nytt 
Visual Studio-projekt där koden kunde kopierades in från ”.aspx.cs” filen 
(webbsidans kod). Dessutom importerades ”.cs” filen, som innehåller klassen till 
meddelandefunktionen, in till det nyskapade projektet. När små nödvändiga 
ändringar gjorts i koden kunde vi nu kompilera detta till en programfil, som är 
möjlig att schemalägga. Detta blev en snyggare och mer lämplig lösning. En ännu 
proffsigare lösning skulle vara att ha programmet som en bakgrundstjänst. Därför 
skapades ett nytt projekt, en Windowstjänst, där koden på samma sätt som 
tidigare kopierades in. För att tjänsten skulle fungera var fler ändringar tvungna att 
göras. Vi var bland annat tvungna att lägga den snurrande funktionen i en tråd 
[73] som startades när bakgrundstjänsten startades. Tråden vilar efter varje 
körning i en minut, innan den körs om igen. Dessutom lade vi in kod för att 
händelser kopplade till denna tjänst skulle loggas i Windows loggbok. Till sist 
lades den nya kompilerade programfilen till i ett ”setup projekt” för att det bara 
skulle vara att köra ett installationsprogram för att få allt att fungera [74].  

Valet att under utvecklingen köra applikationen varje minut är en kompromiss 
mellan att snabbt få ut ett meddelande och att inte ligga och belasta servern, och i 
största hand databasen, för mycket. Denna tid kan lätt ändras efter önskemål och i 
Windows-tjänsten kan denna tid sättas till vilket tidsintervall som helst. Men 
schemaläggaren kan endast ta hela minuter som intervall och som lägst kan 
programmet köras med en minuts intervall på grund av dessa begränsningar. Läs 
om resultatet i avsnitt 4.3. 

3.3.3 Byte av aktivitet 

För att företaget som använder MPS-systemet ska kunna ta reda på hur lång tid 
som spenderats på varje order, behöver de ha ett system för personalen att 
rapportera till när de byter aktivitet. Andra fördelar med ett sådant system är att 
antalet på de olika materialen som ingår i ordern automatisk kan ändras till den nu 
aktuella nivån, med förutsättning att det redan är inskrivet i systemet vad som går 
åt till respektive order.  

För att kunna byta aktivitet behöver användaren vara instämplad, annars får man 
upp en länk till sidan där man kan stämpla in. Är man instämplad hämtas 
nuvarande aktivitet och beroende på om det är en order som finns inlagd eller om 
det är övrigt arbete, visas ett fält där användaren matar in antal klara artiklar. 
Användaren matar även in numret på den aktivitet som han eller hon vill starta 
(man måste alltid vara instämplad på någon aktivitet). När det nya 
aktivitetsnumret är angivet, kollar programmet om det är en order. Om det är så 
och ordern inte finns inlagd, kommer användaren varnas och får då välja om han 
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eller hon vill gå vidare eller inte. Är det inte en order, eller om man valde att gå 
vidare, kommer man först att bli utstämplad från den pågående aktiviteten innan 
den nya startas. När systemet avslutar en gammal aktivitet kollas det om den 
gamla aktiviteten är en order och om den är inlagd i systemet. Är den inlagd 
betyder det att den har minst en artikel som ingår i den nytillverkade artikeln.  

Detta kan vara samma artikel men med exempelvis borrade hål och den har då ett 
annat artikelnummer. För alla artiklar som ingår kommer antalet minskas med det 
antalet som behövs från respektive artikel. Till sist ökas antalet på den nya artikeln 
som tillverkats, med det från början angivna antalet. Avslutningsvis skrivs 
resultatet ut för att användaren ska kunna se att allt gick som det skulle. Läs mer 
om resultatet i avsnitt 4.4. 
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Figur 3 – Byte av aktivitet 

39 



Genomförande 

3.3.4 Klassen för artiklar 

En klass för att ta hand om allt som rörde artiklar insågs ganska snabbt att det 
skulle behövas. Denna klass kan spara objekt av en artikel med attribut som antal, 
namn, nummer och identifierare. I klassen placerades även statiska funktioner för 
att ändra antal och sätta antal. Funktionen för att ändra antal anropas även av 
OrderState, när artiklar vid utstämplig av aktivitet ska uppdatera sina nivåer. 
Funktionen för att sätta ett antal, som används vid inventering, är nästan identisk 
och för att slippa ha två nästan identiska funktioner konstruerades detta genom att 
ha två små olika funktioner. Dessa anropade i sin tur en funktion där all kod som 
var gemensam placerades.  
Läs mer om resultatet i avsnitt 4.5. 

 
Figur 4 – Ändra antal 

3.3.4.1 Funktionsbeskrivning av ändra antal 

För att ändra ett antal anges först om man önskar ta bort eller lägga till, sedan 
fyller man i ett fält med det antal man vill ändra med. Kommer man inte från 
listan, och har automatiskt fått det berörda artikelnumret ifyllt, måste även ett 
giltigt sådant matas in. Annars kommer applikationen visa användaren att ett 
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giltigt artikelnummer måste matas in. När det nu kan säkerställas att numret finns, 
hämtas det aktuella antalet från databasen. Därefter uppdateras antalet genom att 
utföra den begärda ändringen av antalet. För varje ändring av antalet sparas 
transaktionen i en separat tabell, för att man i efterhand ska kunna gå tillbaka och 
se vilka transaktioner som har påverkat artikeln. Slutligen presenteras resultatet för 
användaren för att han eller hon ska kunna säkerställa att allt har gåt som önskat.  

3.3.5 Utveckling av klass för presentation av listor 

Hur man presenterar mycket information på en begränsad yta är ett vanligt 
förekommande problem. För att lösa detta har vi försökt använda en kombination 
av flera olika metoder. För det första bör användaren få den information han eller 
hon är intresserad av, ingenting annat.  

När användaren har gjort sitt urval gäller det att presentera detta på ett bra sätt. 
För att presentera mycket information på en liten skärm, kom vi fram till att man 
får rendera en lista med länkar med namn och identifikationsnummer över 
informationen som ska presenteras. När man sedan trycker på ett namn får man 
fram ytterligare information, med snabbknappar eller länkar till andra funktioner.  

För att ytterligare begränsa vad som ska visas bör informationen vara uppdelad i 
”sidor”, med en viss mängd information på varje sida. Nackdelen med detta 
tillvägagångssättet är att det kan bli omständigt för användaren att behöva bläddra 
igenom information och sedan manuellt välja vad som ska visas. Om användaren 
dessutom skulle vilja gå vidare från informationen, via någon av snabblänkarna, 
och sedan vilja gå tillbaka skulle informationen i normalfallet ha försvunnit. 
Därefter skulle användaren ha fått leta igenom listorna igen.  

Det finns ett par olika sätt att lösa det här problemet på. Man kan spara 
information om var man befinner sig någonstans, och hämta enbart den relevanta 
informationen från databasen varje gång. Eller så kan man spara hela listan, och på 
detta sätt slippa anropa databasen på nytt, varje gång en sida växlas.  

Sen är frågan hur informationen ska sparas. Det finns i princip tre olika sätt att 
lagra tillfällig information i webbapplikationer: Cookies, sessioner och inbakade i 
själva webbsidorna.  

Cookies är inte helt tillfälliga, de kan sparas under en längre tid. Problemet med 
cookies är att all information från listan måste sparas på telefonen, även den 
information som inte användaren valt att titta på. Ett annat problem är att det 
finns olika stöd för cookies på olika telefoner.  

Med sessioner sparas endast ett identifikationsnummer på mobiltelefonen, medan 
resten av datan sparas i serverns minne under en begränsad tid.  

Att spara data inbyggt i webbsidor (via dolda formulär) kan vara effektivt, men 
problemet är att webbsidorna snabbt kan bli väldigt stora. Och datan måste 
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skickas om och om igen, till skillnad från cookies där datan endast behöver skickas 
en gång, och sessioner där datan lagras hos servern hela tiden.  

Vi har därför valt att spara datan i sessionsvariabler. Nackdelen med att använda 
sessioner, till skillnad från de andra två metoderna, är att de försvinner efter ett 
tag. Om användaren lämnar sin telefon med listan öppen, kommer den att ha 
rensats ur serverns minne efter en viss tids inaktivitet (normalt tjugo minuter). 
Eftersom användarinformationen också sparas i sessioner innebär det att 
användaren också kommer att bli utloggad. Detta är inte ett problem som vi har 
någon lösning på, utan är ett problem i Internets tillståndslösa konstruktion (mer 
om detta i avsnitt 3.3.8). 

För att få en konsistent användarupplevelse, se avsnitt 2.9, har vi försökt skilja på 
sidorna som visar listan, med logiken som genererar och renderar listorna, så långt 
som det är möjligt. Detta är inte lika enkelt som det låter, eftersom listorna måste 
presentera många olika sorters data. Här kommer egenskaper från det 
objektorienterade tankesättet som polymorfism och överlagring väl tillhanda.  

Vi löste detta genom att låta klassen spara objekt av de objekt som ska presenteras. 
För att strukturera upp det bättre använde vi ytterligare en klass, som vi kallade 
”ListItem” för att spara varje objekt som ska presenteras. ListItem sparas som en 
privat vektor i Listklassen. Läs mer om resultatet i avsnitt 4.8. 

3.3.6 Personalhantering 

I målet för projektet beskrivs ganska avancerad personalhantering (se avsnitt 
1.2.2), applikationen ska innehålla in- och utstämpling och en lista över anställda 
och deras egenskaper. För att lösa problemen kom vi snart fram till att det skulle 
behövas en klass för detta ändamål. Till att börja med var denna klass tänkt att 
användas för de användare, som utnyttjade mobilapplikationen. Namnet på 
klassen var då tänkt att vara ”User”. Men eftersom detta namn redan användes av 
ASP.NET var vi tvungna att döpa om den. Ungefär samtidigt insåg vi också att 
man skulle behövas komma åt information om all annan personalen också. Detta 
ledde till att båda dessa klasser slogs ihop till den gemensamma klassen ”Staff”, och 
klassen för User blev MobileUser som ärvde från ”Staff”. Läs om resultatet i 
avsnitt 4.6. 

3.3.7 In- och utstämpling 

Hur ska gränssnittet för in och utstämpling se ut? I den allra första versionen som 
gjordes lade vi fokus på att få till funktionaliteten, och inte på att få ett gränssnittet 
som var enkelt att använda. Då var det en textruta där man fick skriva in sitt 
användarnummer, varefter man fick trycka på en av de två knapparna ”in” och 
”ut”. När funktionaliteten fungerade var nästa steg att fundera ut hur det 
egentligen skulle se ut för användaren. Textrutan togs bort, och kvar fanns endast 
två knappar, en för instämpling och en för utstämpling. Den här designen var 
naturligtvis mycket bättre, men gick att förbättra ytterligare. Om användaren 
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redan är utstämplad kan han eller hon inte stämpla ut igen och vice versa. I den 
nuvarande designen visades ett felmeddelande om man försökte med det. Men om 
man ändå inte kan trycka på ena knappen, varför visas då båda? Hade det inte 
räckt med en knapp med texten ”Stämpla ut”, om användaren var instämplad, och 
”Stämpla in” om han eller hon var utstämplad? I nästa iteration provade vi alltså 

 Figur 5 – In- och utstämpling 

att enbart ha en knapp som dynamiskt bytte funktion.  

 

etta fungerade dock inte så väl som vi hade tänkt oss. Efter att ha använt den här 
funktionen under en tillräckligt lång tid tryckte man automatiskt på knappen utan 

an 

r 

D

att egentligen läsa vad som stod på knappen eller den text som skrevs ut på 
skärmen. Detta kunde lätt resultera i att man stämplade in när man tänkte att man 
stämplade ut, och på så sätt blev registrerad i systemet som instämplad när m
inte jobbade och tvärtom. I den slutgiltiga versionen har vi igen två knappar, men 
när man kommer in på sidan visas en text där det står om man är instämplad elle
utstämplad, dessutom skrivs ett felmeddelande ut om man skulle trycka fel. Läs 
om resultatet i avsnitt 4.6.2. 
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3.3.8 Användarhantering 

Den här tjänsten centreras kring användare (se avsnitt 1.2.2). För att en 
användares ska få relevant information presenterad för sig måste han eller hon 
identifiera sig på något sätt. Dessutom måste man se till att det är endast den 
person som resultatet presenteras för, som i slutändan ska kunna se resultatet. 
Egentligen finns det många sätt att göra detta på, men för den här typen av 
tjänster finns det i princip bara en metod som används. Det är genom att ange ett 
användarnamn tillsammans med ett personligt lösenord som endast användaren 
känner till. Läs mer om lösenord och kryptering i avsnitt 3.5. 

I början gjordes en helt egen klass för användare, men när vi insåg att mycket av 
koden som skrevs förekom två gånger. Då lät vi klassen ärva från klassen ”Staff” 
och då kunde många funktioner återanvändas. Informationen om varje användare 
har vi valt att spara i databasens användartabell, där vi lagt in flera nya fält. Men 
utöver detta måste också information om användaren sparas medan han eller hon 
arbetar med applikationen.  

Också här valdes en vanlig lösning för detta problem, nämligen att spara 
informationen i sessioner. Det finns dock ett problem med att spara information i 
sessioner. De rensas, utan förvarning, efter en stunds inaktivitet. Internet är i sin 
konstruktion tillståndslöst, det vill säga efter att en webbsida har blivit behandlad 
och skickas till klienten så glömmer servern bort denne. Sessioner är tänkt att vara 
en lösning för det problemet, och ska spara tillfällig information. Men eftersom 
Internet trots allt är tillståndslöst, så kommer inte servern att veta när klienten 
slutat använda sidan. Servern utgå därför ifrån att så är fallet efter att en viss tid 
har passerat. Det behöver naturligtvis inte stämma. 

Läs om resultatet i avsnitt 4.7. 
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Figur 6 – Funktion för att logga in 

3.4  Prestanda och optimering 

I slutet av projektet har vi lagt ned mycket tid på att få ner storleken på sidan så 
mycket som möjligt, för att sidan ska gå så fort som möjligt att ladda.  

Till att börja med så har vi minskat antalet bilder i designen. I början hade vi en 
smal bakgrundsbild som gjorde att bakgrunden blev tonad, vilken vi har tagit bort. 
Vi har tagit bord de linjer som omgav huvudområdet på sidan. På listorna fanns 
bilder på plus och minus för att visa att man kunde expandera och minimera dem, 
dessa ersattes med textlänkar. Den enda bilden vi har kvar som används i designen 
är en horisontell radbrytare. Den används för att visa var de olika sektionerna i 
sidan börjar och slutar.  
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När allting var klart undersöktes om det gick att förminska XHTML-filerna och 
CSS-filerna för att minska nedladdningstiderna. Vi insåg att det spelar stor roll på 
en så pass liten fil hur många radbrytningar, tabbningar och mellanslag man hade i 
koden och dessa togs bort, men vi behöll strukturen i koden och de flesta 
kommentarerna. Själva XHTML-filerna som hämtas är den största filen. Vi 
lyckades minska filstorleken på de filerna genom detta med cirka en kilobyte, 
vilket i detta sammanhanget är ganska mycket. 

En annan viktig detalj är funktionen ”viewstate” som ASP.NET lägger till i alla 
webbsidor som skickas till klienten för att komma ihåg tidigare val som 
användaren gjort. Problemet med detta var att all data tog alldeles för mycket 
plats, och att den i de flesta fall var totalt onödig. Vår lösning var att helt enkelt 
inaktivera den funktionen. 

3.5  Säkerhet 
Här följer beskrivningar av hur vi löst säkerhetsfrågorna. Resultat kan ses i avsnitt 
4.11. 

3.5.1 Lösenord 

Ett av kraven från System Andersson (se avsnitt 1.2.1.2) var att applikationen 
skulle vara lösenordsskyddad på något sätt. För att åstadkomma detta låter vi 
användaren mata in ett traditionellt lösenord.  

Problemet är att det inte är så smidigt att skriva in långa lösenord med de 
begränsade inmatningsmöjligheterna på en mobiltelefon, som det är med ett 
riktigt tangentbord.  

Genom att använda ett lösenord bestående av fyra siffror, i likhet med den PIN-
kod man använder för att starta upp mobiltelefoner, underlättar vi för användarna. 
Detta medför dock ett annat problem, säkerheten är inte lika stor om man bara 
använder fyra siffror eftersom antalet kombinationer av lösenord minskar drastiskt. 
Därav blir det lättare för en illasinnad person att testa eller gissa sig fram till 
lösenord. Detta löste vi på samma sätt som med mobiltelefoners PIN-koder, 
genom att begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök.  

3.5.2 Kryptering av lösenord 

I början av utvecklingsstadiet sparades lösenorden som okrypterade strängar i 
databasen. Med hjälp av en guide lyckades kryptering av lösenorden att 
åstadkommas. Det finns inbyggda funktioner för MD5-kryptering i .NET. MD5 
är en algoritm för envägskryptering (dvs. kryptering utan möjlighet till 
dekryptering) [75].  



Resultat  

4 Resultat 
Här beskrivs den applikation som vi fått fram, och hur den fungerar. Här visas 
skärmdumpar och beskrivningar i texten. Tillhörande kodexempel kan ses i 
bilagan.  

4.1 Databashantering 

Eftersom databashanteringen i ASP.NET fungerar lite annorlunda än vad vi är 
vana vid har vi byggt in all databashantering i två klasser.  

Den ena klassen, ”Db”, används för anslutningen till själva databasen. Om en 
sådan anslutning behövs finns det normalt bara en instans av objektet, vilket 
existerar från början till slutet under exekveringen av varje sida. Utöver detta finns 
klassen ”Query” som används för att ställa frågor till databasen och för att läsa 
svaren. Denna klass kan det finnas fler instanser av, de skapas och avslutas vid 
behov.  

4.1.1 Att ställa frågor till databasen 

Det första som görs på varje sida är att man skapar ett objekt av klassen ”Db”. 
Databasobjekt skickas sedan runt som parameter till de funktioner och objekt som 
behöver den. Objekten av klassen ”Query” skickas normalt inte, utan skapas, som 
sagt, vid behov. Den klassen kan också användas på flera sätt när man hämtar data 
från databasen. Se kodexempel för den här klassen i avsnitt 7.2.  

4.1.2 Resultat av databasklassdesignen 

När System Andersson bygger vidare på den här applikationen är denna 
databasklass kanske inte lika intressant för dem. Den är byggd för vår egen skull, 
för att underlätta för oss att gå över från PHP till ASP.NET.  

4.2  Databasens design 

För att åstadkomma den funktionalitet vi önskade, behövdes det fler tabeller till 
den databas vi utgått från. Eftersom databasen som erhölls från företaget används i 
deras system, och därmed är en affärshemlighet, är funktionaliteten och 
kopplingen mellan dessa tabeller inte med i denna rapport. Även namn på tabeller, 
kolumner och datatyper i denna rapport skiljer sig från den riktiga versionen på 
flera ställen. Läs om databasen i avsnitt 3.1.1. 

Den första tabellen som skapades för att bygga denna applikation var Event. 
Denna tabell skulle ha som uppgift att hålla reda på alla inställningar till de 
påminnelser som varje användare skapar. För att uppnå denna funktionaliteten 
behövdes en id-kolumn (Id) till att unikt identifiera varje angiven påminnelse. I en 
databasöversikt markeras unika identifierare vanligtvis med en nyckel. Det som 
behövde sparas var vilken typ (EventType), personal eller artikel, samt det id 
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(TypeId) på den raden i den berörda tabellen. Dessutom behövdes en kolumn för 
att spara det värde som det berörda objektet inte fick komma utanför 
(LimitValue). Detta är en tid i minuter eller ett minsta tillåtet antal. För att 
användaren ska kunna ange ett intervall (interval), som meddelandet skulle 
återkomma efter, om värdet fortfarande är utanför det angivna, behövdes en 
kolumn för önskat intervall och en för det datum då meddelandet senat skickades 
(LastSent). Till sist behövde varje rad länkas till användaren som den tillhörde, 
detta gjordes med hjälp av användarens identifierare (UserId). 

Tabellen EventName används endast till att länka en EventType till ett namn, 
Personal eller Material.  

Tabellen InOutTime används för att spara de tider som användaren stämplar in 
och ut (InDate, OutDate). Där sparas också vad för aktivitet personen för 
närvarande är instämplad på och vilken typ (Type), order, övrigt eller frånvarnade, 
samt vilket nummer av den aktiviteten som arbetas med (TypeId). Tabellen är 
länkad till User med hjälp av UserId kolumnen, dessutom är varje rad unikt 
identifierbar med ett id (Id).  

I WorkingTimes sparas vilka dagar i veckan personen arbetar (DaysInWeek), 
vilken tid som han eller hon börjar (StartTime) och nästa beräknade ankomsttid 
(ETA). Även denna tabell är länkad till User och har dessutom en unik 
identifierare.  
I den erhållna User-tabellen lades även de kolumner som ses nedan till. 
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Figur 7 – Databasdesign  
 

  

49 



Resultat  

4.3  Meddelandefunktionen 

För att meddelandeapplikationen kontinuerligt ska kolla om meddelande ska 
skickas, valdes att denna skulle köras som en tjänst i Windows. Alternativt kan 
man schemalägga programfilen att köras exempelvis varje minut. Se kodexempel i 
avsnitt 7.3. 

Som tjänst tar applikationen ca 12mb minne, och CPU-belastningen är ett par 
sekunder per dag, enligt Windows aktivitetshanterare. Detta på ett system som har 
10 användare och cirka 10 meddelanden per dag och användare. Med andra ord 
blev resultatet en mycket lätt applikation som för det mesta är i vila. Detta är ett 
önskvärt resultat då vi inte vill belasta företagens servrar i onödan. Det går snabbt 
mellan att en påminnelse har skapats och att ett meddelande blir aktiverat och 
skickas (om ett värde faller utanför de gränser som angivits när det skapades). 
Denna snabba reaktion uppnås för att tjänsten körs varje minut. Maxtiden som ett 
meddelande kan finnas utan att det skickas är maximalt en minut. Det som tar lite 
olika lång tid är den mellan servern och mottagaren. Har företaget en egen e-
postserver och använder konton till den för både mobiltelefonerna och servern, är 
denna tid försumbar. Använder man, som i utvecklingen av denna applikation, 
olika e-posttjänsteleverantörer för server och mottagare kan ingen snabb 
leveranstid garanteras. Oftast har detta inte varit resulterat i några problem alls, då 
det mestadels bara tagit några sekunder mellan skickandet och mottagandet. Men 
ibland händer det att det tar några minuter.  

4.3.1 Framtida utbyggnadsmöjligheter 

Förslag på utbyggnad av denna funktion är att lägga in fler inställningar för när ett 
meddelande får skickas. Exempelvis skulle man kunna ha som möjlighet att bara 
kunna få meddelanden när man är instämplad på företaget. Dessutom skulle man 
kunna lägga till en funktion för att sätta en påminnelse som inaktiva, för att sedan 
kunna aktivera dem när man vill börja få meddelanden igen.  

4.4  Byte av aktivitet 

Denna klass innehåller funktioner för att starta och avsluta jobb, lite 
hjälpfunktioner och en funktion för att hämta information om vilken aktivitet 
som utförs av det personalnummer man skickar med. Denna funktion används av 
exempelvis listklassen och vid instämpling av personal, för att visa aktuell status. 
Kodexempel finns i avsnitt 7.4 i bilagan. 

Konstruktionen av denna klass resulterade i väl fungerande statiska funktioner. 
Vissa av funktionerna i klassen är ganska stora och innehåller flera olika vägar 
beroende på om man stämplar in på en order, övrigt eller frånvarnade. Detta tog 
tid att konstruera och resulterade i att klassen inte blev särskilt objektorienterad. 
Det hade nog gått att lösa på ett mer objektorienterat sätt om mer fokusering hade 
skett på detta. Men eftersom en bra funktionalitet hade uppnåtts, valdes att 
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koncentrera sig på att skapa de andra funktionerna i applikationen för att 
förtydliga prototypens andra användningsområden.  

4.5  Klassen för artiklar 

Denna klass skapades för att kunna ändra antal på artiklar. Klassen kommer till 
användning vid inventering, ändra antal och vid slutförande av aktivitet i form av 
en order. Klassen ingår även i listklasen för att kunna lista alla artiklar i lager hos 
företaget.  

Denna klass resulterade i en bra struktur och väl definierade funktioner, som även 
kan användas av andra klasser i systemet. Exempelvis används 

updateArticleBalance och framförallt då articleBalance av orderklassen, när artiklar 
som ingår i en order ska uppdatera sitt antal. Detta är en fördelaktig konstruktion 
då funktionen endast behövs skrivas en gång och eventuella framtida ändringar, av 
vad som ska hända i funktionen, bara behöver ändras på ett ställe. Kodexempel 
finns i avsnitt 7.5 i bilagan. 

 

Figur 8 - Byte av aktivitet 
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Figur 9 – Ändra artikelnivå 

4.6  Personal 

Att få till en klass som hanterar personal har varit en av de viktigare delarna i 
projektet. Klassen sparar information om anställda och den kan hantera 
exempelvis in- och utstämpling. Det är också den som är ansvarig för att skicka e-
post till anställda, ifrån tjänsten som skickar påminnelser. Se kodexempel i avsnitt 
7.6 i bilagan. 

4.6.1 Om listor med personal 

I listklassen finns definitionen för hur listklassen ska presenteras i programmets 
listor och tabeller. Eftersom System Andersson vill att användaren lätt ska kunna 
kontakta personal om något oväntat skulle inträffa därför skrivs inte bara 
kontaktuppgifter ut, utan också länkar till dem. Det vill säga i alla listor där 
personalen skrivs ut finns telefonnummer och e-post utskrivna. De är markerade 
som länkar och om användaren klickar på e-postadressen ska mobiltelefonens e-
postprogram starta och trycker den på telefonnumret ska telefonen ringa upp 
numret automatiskt.  

4.6.2 In- och utstämpling 
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Ett av målen med projektet var att en anställd enkelt ska kunna stämpla in och ut 
direkt via sin mobiltelefon. Detta sker genom sidan som kallas ”StaffStateChange”. 
Här finns två knappar med texten ”In” respektive ”Ut”. Dessutom visas en 

informationstext med användarens aktuella status. 

 

Figur 10 – Resultat Stämpla in/ut 

4.7  Användarhantering 

För den här typen av tjänster är bra användarhantering mycket viktigt. Varje 
användare loggar in i tjänsten med sitt användarnummer och lösenord (se avsnitt 
4.11).  

Klassen MobileUser som innehåller information om den aktuella användaren, 
ärver från klassen Staff, som innehåller generella egenskaper för anställda. 
MobileUser finns alltid endast i en enda instans, vilken förvaras i Sessionen. 
MobileUser skapas när en användare loggar in och förstörs när han eller hon 
loggar ut. Sessioner rensas efter en stunds inaktivitet. Hur länge beror på 
inställningar på servern, men normalt är detta mellan tio och tjugo minuter. Detta 
är normalt inte något problem. Det är bra i fall användaren skulle glömma att 
logga ut efter sig. Men det kan också vara dåligt. Om användaren exempelvis 
håller på med något arbete på sin telefon, men blir avbruten och återvänder till sin 
telefon efter att sessionen rensats. Då kommer arbetet som han eller hon höll på 
med ha försvunnit och användaren tvingas logga in och börja om igen.  

Se kodexempel för exempelvis inloggning i avsnittet 7.7 i bilagan. 
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4.8  Listor 

I många av de funktioner som erbjuds är listor och tabeller en viktig del. Listorna 
är utformade för att i sig själva uppfylla de mål vi satt upp för projektet. De är 
enkla, överskådliga och fungerar bra på små skärmar.  

Användaren väljer själv vilken information som visas. På sidan ”Personal” finns 
exempelvis flera knappar som påverkar urvalet av de anställda som kommer att 
presenteras i listan. Dessutom finns en sökfunktion, för att begränsa urvalet 

 

Figur 11– En lista över lageraritklar 
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ytterligare.  

När valet är gjort presenteras en översiktsbild över informationen, och detaljerna 
visas inte fören användaren ber om det. Detta sker genom ett antal länkar, med 
den viktigaste informationen om varje fält, det vill säga dess namn och nummer. 
Genom att klicka på en länk expanderas just det fältet. När man klickar igen, 
minimeras det. När ett fält är expanderat visas all tillgänglig information om detta 
objekt, tillsammans med ett antal länkar till funktioner knutna till objektet. Man 
kan ha flera fält expanderade samtidigt, och om man växlar sidor minns listan 
vilka fält som ska vara expanderade och minimerade på respektive sida. Resultatet 
är uppdelat i sidor och på varje sida presenteras endast ett begränsat antal fält med 
information.  

För att göra detta enklare för användaren sparas varje lista i en egen 
sessionsvariabel. En session är ett sätt att lagra information för en viss klient på 
servern under en kortare tid. När användaren byter sida, för att så småningom 
växla tillbaka är listan kvar precis som han eller hon lämnade den. Listan kommer 
själv ihåg vilken sida som var aktiv och vilka länkar som var expanderade och vilka 
som inte var det. Varje lista är dessutom sparad i en egen sessionsvariabel, så att 
man också kan växla mellan olika listor utan några problem. 

4.8.1  Hur klassen används 

Hur fungerar då det här internt? Se Figur 12 och kodexemplen i avsnitt 7.8 (med 
kodexemplen finns också en mer detaljerad beskrivning) för att följa flödet i den 
här beskrivningen. Till att börja med finns klassen ”List”. På sidan som presenterar 
listan skapas en instans av den klassen. Objektets konstruktor tar som argument en 
vektor av objekt av den klass som ska presenteras. Vi tar ett exempel från sidan 
”Lager”. Användaren kan välja att sidan ska visa alla artiklar i lager eller endast de 
han eller hon söker efter.  

Först hämtas data till en vektor från den statiska funktionen ”selectSearchArticle”, 
som söker igenom databasen och returnerar alla artiklar som passar in på 
sökvillkoret. Om vektorn är tom skapas ett felmeddelande och funktionen avbryts. 
Annars skapas sedan en instans av en lista där vektorn med artiklar skickas med 
som parameter. Konstruktorn skapar sedan en privat vektor av objekt från klassen 
”ListItem”, och i varje objekt placeras motsvarande objekt från den vektor som ska 
presenteras. Vi ber listan skriva ut sig själv. Listan ber då varje element 
(”ListItem”) att skriva ut sig själv. På så sätt får varje objekt en utskrift som är 
anpassad för just den klassen. Slutligen sparas listan i en sessionsvariabel och 
databasen stängs.  

Det här förklarar hur listan skapas, men inte vad som händer när användaren gör 
val i listan. När användaren exempelvis expanderar ett objekt i listan eller byter 
sida, klickar han eller hon på en länk, och sidan laddas om med en passande get-
variabel som fångas upp när sidan laddas.  
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Då hämtas listan från sessionsvariabeln och en funktion som laddar om listan 
anropas. Med funktionen skickas de två get-variablerna “id” och “page”, är inte 
variablerna satta till något så skickas null med. Variabeln “id” innehåller numret i 
listan på ett listobjekt som ska expanderas eller minimeras och variabeln “page” 
innehåller numret på den sida som man ska byta till. Dessutom skickas en ASP-
Labelkontroll med, där listan kommer att skrivas ut. Slutligen sparas den 
förändrade listan om i sin sessionsvariabel.  

 

Figur 12 - UML diagram över List 

 

4.9  Användarvänlighet 

Flera utomstående personer har testat vår applikation och vi har fått mycket god 
respons. Det är svårare än man tror att skapa en applikation för webben som är 
lättanvändlig  på mobiltelefoner. Små skärmar och svårare navigerings möjligheter 
gör att man får tänka till lite extra. Bilder valdes bort för att sänka laddningstiden 
och därmed öka flytet när man navigerar runt i applikationen. Efter vi hade tagit 
bort onödiga saker i koden, till exempel mellanslag , fick vi ner filstorleken till 
cirka 20kb per sida. Idealet var 10kb och max vara cirka 30kb stor, därför är vi 
nöjda med resultatet då vi slapp kompromissa för mycket med designen för att öka 
användarvänligheten. Menyn, som är ett viktig element, valde vi att lägga längst 
ner på varje sida för att slippa laddningstid och att man kommer till den via en 
ikon. I menyn finns det ett antal länkar som har ett logiskt namn i förhållande till 
var länken går och använder man applikationen några gången ska det inte vara 
några problem att hitta rätt.  
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På startsidan valde vi att lägga in snabbknappar till de mest relevanta 
funktionerna, detta beror på vad företaget som köper tjänsten tycker är relevant 
och det är inte speciellt svårt att ändra länkningarna. I .aspx filen har vi använt en 
CSS-mall för att skapa en enhetlig design till knapparna, man behöver bara ändra 
några få rader i koden för att ändra snabbknapparna. Vi insåg att AJAX och 
JavaScript skulle bli ett projekt för framtiden, men stöd för det finns i 
applikationen då vi har implementerat tester i ”wizard-sidan” för att se om 
mobiltelefonen klarar av AJAX, JavaScript eller båda. Efter att ha kontrollerat vilka 
webbläsare som fungerat bäst, valdes att göra en hjälpsida med en direktlänk till 
den webbsida där man kan ladda ner senaste versionen av webbläsaren Opera 
mini. Denna webbläsare fungerar till alla mobiler med Javastöd och 
mobilapplikationen fungerar bra i denna webbläsare. 

 Med hjälp av en CSS-mall gjorde vi ikoner och menytext större för användare 
som har pekskärmar och det visade sig vara fullt tillräckligt för att applikationen 
ska fungera bra även på dessa enheter. Det finns även goda möjligheter till att göra 
en mer avancerad pekskärms version i framtiden. Formulären som är en väldigt 
viktig del av vår applikation och som många av sidorna har som huvudinnehåll är 
designade med hjälp av en CSS-mall och resultatet blev stilrent och lättanvändligt.  

Restriktionerna mot att använda andra tecken än siffror i de textfält där 
inmatningen bara ska bestå av siffror fungerar tyvärr inte i alla webbläsare. Men i 
de webbläsare där det fungerar är det underlättar det då man bara trycker på 
knapp 1 på mobiltelefonen för att skriva en etta. 

Att göra hela designen beroende av CSS-mallar gör att man får ett enhetligt 
intryck av webbsidan och man tar inte miste på om man fortfarande är inne på 
samma sida eller inte. Att använda en master fil för att göra en mall för alla sidor i 
en applikation sparar tid och man vet vart man ska vända sig om något inte blir 
som man tänkt sig i designen. Efter skapandet av meddelandeklassen 
implementerade vi tester som kontrollerar att allt blir rätt. Exempelvis när man 
uppdaterar något i databasen eller hämtar något från databasen och det inte blir 
rätt, skickas ett meddelande ut. Meddelandet består text med lite information om 
vad som gick fel eller rätt, en ikon beroende på vilket meddelande som skickades, 
varnings, fel- eller informationsmeddelande. Felmeddelanden visas med en röd 
text och varningsmeddelanden visas med gul text, för att förtydliga att något inte 
utfördes korrekt. Informationsmeddelanden använder en vanlig vit färg. 
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4.10  Design  

 
Figur 13 – Designen av förstasidan 

Det är lite speciellt att göra en design för en 
mobilapplikation då man får tänka på den 
begränsade storleken på skärmen och att 
applikationen lätt kan bli svårnavigerad. Vi tänkte 
mycket på detta och kom fram till att en design 
som var utformad mer eller mindre som en lista 
skulle vara idealt för ändamålet. Vi fick ett utkast 
av en design från System Andersson med vilka 
färger och hur vissa knappar skulle se ut. Vi tog 
deras design och bröt ner den och förenklade den 
till något som vi tyckte var mer användarvänligt 
och mer anpassat för mobiltelefoner. Det första vi 
gjorde var att skapa två knappar högst upp i 
vänstra hörnet. En som går till startsidan med en 
ikon som ser ut som ett hus, där finns 
snabblänkar till de viktigaste funktionerna. Den 
andra går till en fullständig meny och knappen ser 
ut som en lista. Alternativt finns meny längst ner 
på sidan. Dessa knappar är dem man kommer till 
först då mobiltelefonernas navigeringsverktyg 
oftast går uppifrån och ner. Det är även de här 
knapparna som vi anser vara viktigast då man kan 
komma till alla andra sidor med hjälp av dessa 
och det tar bara ett fåtal knapptryckningar.  

Längst upp till höger ser man vilken anställd som 
man är inloggad som och vad dennes 
anställningsnummer är. Den fullständiga menyn 
har vi placerat längst ner på alla sidor för att göra 
laddningstiden kortare, då man slipper ladda en 
ny sida för att komma till menyn. Detta 
genomförde vi med hjälp av ankare som man 
skapar i HTML. Det huvudsakliga innehållet 
visas i den övre delen av designen då detta är det 
man kommer se först. Längst ner på sidan finns 
det plats för att visa vem som har copyright på 
applikationen. Vi använde oss av horisontella 
avskiljare som består av ett sträck som tonas ut 
horisontellt. Detta är ett bra sätt att visa vad som 
till hör de olika delarna av designen då den är 
uppbyggd som en lista.  
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4.10.1 Inloggningssidan 

Vi valde att gör en enkel och funktionell design när vi skapade inloggningssidan. 
Istället för ett användarnamn använder vi anställningsnummer då det är unikt för 
varje anställd. Det finns två anledningar till detta. Framförallt är det så det 
fungerar i System Anderssons befintliga system, och dessutom går det snabbare att 
mata in siffror på en mobiltelefon.  

4.10.2 Formulär 

Vi använder formulär på nästan alla sidor i vår webbapplikation och för dessa har 
vi gjort en CSS mall (se kapitlet om CSS). Detta leder till att alla komponenter 
som vi använder i formulär kommer ha ett liknande utseende. Vi valde att ha en 
mörk och lite grå färg på våra formulärknappar för att de skulle sticka ut lite men 
ändå passa in. Vit text och vita linjer runt om för att man tydligt ska se dem och 
att texten ska vara lätt att läsa.  

Textfälten är klassiskt vita med svart text för att vara så tydliga som möjligt. Det 
finns även 3 olika storlekar på textfält och knappar för att passa vissa ändamål och 
för att få en renare design. Vi ville att textfälten inte skulle bli för stora, detta kan 
leda till att man får en rullgardin längst ner på sidan i det horisontella ledet 
eftersom mobiltelefoner har en begränsad brädd på deras skärmar. Därför gavs en 
fixerad längd på textfälten för att de skulle få en viss maxbrädd.  

 
Figur 14 - Formulär 

4.10.3 Ikoner  

Vi valde att använda oss av både ikoner och text till snabbknapparna för att vara så 
tydliga som möjligt men även för att det är estetiskt vackrare. Dessa bilder är 
16x16 pixlar stora och tar ytterst lite plats när man komprimerat dem. Vi använde 
oss av två uppsättningar av ikoner: Tango och Crystal. Det är öppna 
ikonbibliotek, som är mest kända från skrivbordsmiljöerna Gnome och KDE till 
bland annat Linux.  
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Crystal är licensierat under ”Lesser GNU General Public License” [76]. Tango är 
licensierat under Creative Commons [77] och adressen till deras hemsida är 
http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project.  

4.10.4 Olika versioner 

Eftersom det finns många olika sorters mobiltelefoner har det varit viktigt för oss 
att göra olika versioner av den här webbapplikationen. Eftersom det från början 
gjorts klart att applikationen främst ska anpassas för någorlunda nya telefoner så 
har vi tittat på den marknad av telefoner som finns idag. Vi har kommit fram till 
att man kan kategorisera mobiltelefoner i två kategorier: telefoner med knappsats 
och telefoner med pekskärmar. Vi anser därför att två versioner är tillräckligt.  

Sidans struktur kan vara samma i båda versionerna, men designen måste skilja. 
Tack vare den flexibilitet som erbjuds med CSS är det dessutom ganska lätt att 
erbjuda flera olika designer av en sida.  

Skillnaden är främst att länkar och knappar är större på versionen för 
mobiltelefoner med pekskärmar. Det är meningen att det ska gå lätt att navigera 
med sitt finger, och inte behöva ta fram en penna. Detta är speciellt viktigt då det 
inte följer med pennor till flera nya mobiler med pekskärmar.  

4.10.5 CSS 

Det har varit viktigt för oss att följa de standarder som finns. Särskilt viktigt är 
detta när man jobbar med mobiltelefoner, då det finns så pass många olika mobila 
webbläsare och oändliga varianter som varierar från telefon till telefon. Det är 
också viss skillnad på vilka egenskaper och väljare (selectors) som finns i CSS och 
vilka som finns i WCSS [72].  

Flera funktioner som vi använder är markerade som ”optional” i standarden för 
WCSS. Exempel på detta är egenskaperna ”margin” och ”padding”. På alla 
mobilerna vi har testat fungerar detta, om än i varierande grad. På en mobiltelefon 
fungerar detta exempelvis inte på listor, vilket medför att menyn längst ned kan bli 
lite mer utdragen i sidleds än vad den vanligtvis skulle bli. Om mobiltelefonen inte 
skulle stödja detta skulle sidan fungera bra ändå, även om man får offra lite av 
användarvänligheten.  

Som redan är nämnt har vi på ett ställe använt en väljare, som egentligen inte stöds 
av WCSS, och det är väljaren ”:hover”. Den används för att låta knappar lysa upp 
när markören vilar över dem. Denna funktion fungerar på de mobiltelefoner, som 
stöder vanliga CSS utöver WCSS. Om telefonen inte stöder funktionen händer 
ingenting. Vi har ändå valt att använda den eftersom det tydligt visar att det 
händer något om användaren trycker på knappen som han eller hon har markerat, 
och eftersom det inte innebär någon nackdel för användare som inte kan se 
effekten.  
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Sammanlagt ligger CSS-filerna på 3.85kb för den vanliga designen och 3.9kb för 
pekskärmsdesignen. Detta är i största laget för mobiltelefoner, men bör inte vara 
något problem eftersom CSS-mallen bara behöver laddas en gång.  

4.11  Säkerhet  

4.11.1 Lösenord och kryptering av lösenord  

För att spara lösenord användes en ny kolumn i databasens användartabell för att 
spara varje användares lösenord. Om man skriver fel lösenord för en viss 
användare mer än tre gånger låses kontot tills att en administratör låser upp det. 
Antalet misslyckade inloggningsförsök sparas i databasen, och nollställs vid varje 
lyckad inloggning. På detta sätt skyddas applikationen mot den så kallade ”brute 
force” metoden, där ett datorprogram testar alla möjliga kombinationer av 
lösenord tills att rätt hittas.  

Kryptering av lösenord sker genom att man konverterar en sträng till en 
bytevektor (array) som krypteras till en ny bytevektor. Resultatet sparas i ett binärt 
fält i databasen. Vid varje inloggning krypteras det inmatade lösenordet och 
jämförs med det i databasen. Är de likadana har användaren matat in rätt lösenord 
och kan logga in.  

4.11.2 SQL Injektioner  

SQL Injektioner är ett sätt att exekvera kommandon i en databas, med de 
privilegier som din applikation har. Det vill säga att om man har en dynamisk 
SQL-fråga i koden, där inmatning från användaren ska blandas in, kan en ondsint 
användare lägga in egen kod i den inmatningen som ska läggas in i SQL-frågan. 
[78]  

Det finns två sätt att skydda applikationen mot SQL Injektioner. Det ena är att 
kontrollera all användarinmatning för att den inte ska innehåller tecken som kan 
användas i SQL. Tecken som kan användas för att göra om en fråga, exempelvis 
tecknen ’ och ”. Denna kontroll görs automatiskt i de fält som man bara kan mata 
in siffror, eftersom det där görs kontroller att användaren verkligen bara matat in 
siffror. [78]  

Det andra sättet finns inbyggt i ASP.NET, istället för att lägga ihop SQL-frågor 
med vanlig stränghantering, kan man använda sig av parametrar. Det innebär att 
man skickar med parametrar, som innehåller inmatningen som är gjord av 
användaren. [78]  

Detta är en teknik som vi använder på de inmatningsfält som är tillgängliga för 
allmänheten, det vill säga de på inloggningssidan.  
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4.12  Rekommendationer för mobilsystem  

Här är resultatet av de tester som genomfördes på de olika systemen, som 
presenterades i rubriken mobilmiljö.  

System 1. Safari/S60 Browser med renderaren Webkit [71] (baserat på KHTML). 
Applikationen fungerar utmärkt och ser ut som den bör göra. Man kan bara mata 
in siffror på de ställen som detta angivits. Lösenord sparas och den stödjer 
JavaScript [71] och enligt våra egna tester även Ajax. Testat på LG KS10 med 
Symbian S60.  

System 2. Netfront 3.3 Applikationen fungerar bra, har lite problem med att 
minimera objekt i listorna, och CSS på knappar fungerar inte. Ser annars ut som 
den bör göra och man kan bara mata in siffror på de ställen som detta angivits . 
Har enligt våra tester inte stöd för JavaScript och därmed inte Ajax. Testat på 
Sony Ericsson K610 och W350.  

System 3. Netfront 3.4 Applikationen fungerar utmärkt. Ser ut som den bör göra 
och man kan bara mata in siffror på de ställen som detta angivits. Frågar om man 
vill spara lösenordet och detta är ett plus. Stödjer Ajax[79] och därmed JavaScript. 
Enligt vårt test fungerade JavaScript men inte Ajax. Testat på Sony Ericsson W760 
och C905.  

System 4. Opera mini 3.1 (renderare Presto) Applikationen fungerar bra. Ser inte 
riktigt ut som den bör göra. Den hoppar över CSS på knappar, visar inte 
avgränsningssträcken och indragen i menyn försvinner. Dessutom kan mata in 
andra tecken än siffror på de ställen som bara angivits att ta emot siffror. (Detta 
kollas alltid efter att man tryckt på en knapp i applikationen men skulle ha 
underlättat för användaren under själva inmatningen.) Laddar sidor snabbt. 
Stödjer enligt våra tester JavaScript. Testat på Sony Ericsson K610.  

System 5. Opera mini 4.1 / 4.2 (renderare Presto 2.2) Applikationen fungerar 
utmärkt. Ser ut som den bör göra, men man kan mata in andra tecken än siffror 
på de ställen som bara angivits att ta emot siffror. (Detta kollas alltid efter att man 
tryckt på en knapp i applikationen men skulle ha underlättat för användaren 
under själva inmatningen.) Laddar sidor snabbt. Stödjer enligt våra tester 
JavaScript, och har enligt tester och dem själva[80] inte stöd för Ajax. Testat på 
LG KS10 med Symbian S60 och på Sony Ericsson K610.  

Då JavaScript till en början var byggt till webbläsare till stationära datorer, med 
tangentbord och pekdon[81], är det inte alla funktioner som fungerar på 
mobiltelefoner. Enligt den information vi fick från testerna är det ganska spritt 
resultat på vilka webbläsare som stödjer JavaScript och Ajax. Men överlag kan man 
säga att nyare och lite dyrare telefoner har stöd för åtminstone JavaScript i den 
förinstallerade webbläsaren. Eftersom stödet för JavaScript inte är utbrett bland 
mobiler valdes det att inte implementera någon funktion, som kan använda sig av 
den tekniken, till applikationen. Man skulle kunna ha haft JavaScript vid 
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inmatningsfälten, för att varna om man anger felaktiga tecken. Men eftersom 
inmatning sker i separata fönster i de allra flesta mobiler och eftersom de flesta 
webbläsare bara låter användaren mata in siffror där detta angivits, fanns det en 
ännu mindre målgrupp för denna funktion.  

Applikationen fungerar med alla prövade mobilwebbläsare och det går att använda 
sig av alla funktioner för alla prövade. Skillnaden ligger i hur de väljer att 
presentera innehållet, här är det relativt stor skillnad mellan webbläsaren i system 4 
och de övriga, där den i system 4 inte presenterar innehållet på ett lika 
användarvänligt sätt som de övriga. Att tilläggas bör att de webbläsare som 
användes under utvecklandet av de specifika funktionerna (Opera 9.6, Firefox 3.0 
och Internet Explorer 7 och 8) visade alla ett mycket likvärdigt resultat. Detta var 
förväntat då vi håller os till standarder som finns inom området, men ibland kan 
små förändringar behöva göras ändå. Ett minimumkrav för val av mobiltelefon är 
att den bör ha en display på minst 170*220 (bred * höjd) och en webbläsare som 
klarar XHTML. Alternativt att mobiltelefonen har stöd för Java, för då kan Opera 
Mini (version 4) installeras. En rekommendation för att få en bättre 
användarupplevelse är att ha en mobil med upplösningen 240*320 (bred * höjd) 
eller högre. Alla webbläsare i testet, förutom den i system 4, kan rekommenderas. 
Den i system 4 är en gammal version och den nya versionen ger ett mycket bättre 
resultat. För de som inte får önskvärt resultat med sin standardwebbläsare kan lätt 
ladda ner och installera senaste versionen av Opera Mini [82] (som är gratis) och 
då få ett väl användbart och snabbt resultat.  

Ett krav för att kunna ta emot meddelanden från systemet, i form av vanliga 
textbaserade e-post meddelanden, är att telefonen har stöd för e-post. Stödet finns 
på de allra flesta, även billigare, telefoner. Rekommendationen är att ställa in e-
postklienten på ”Push” läge. Detta för att meddelandena ska kunna hämtas 
automatiskt när de finns tillgängliga och sedan visas på skärmen på samma sätt 
som ett SMS. Alternativt kan telefonen ställas in på att kolla efter nya e-
postmeddelanden med ett visst intervall.   
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4.13  Sammanfattning resultat 
 
Den slutgiltiga produkten av vårt arbete blev en webbapplikation för 
mobiltelefoner. Vi valde att utveckla den i ASP.NET och vi använde oss av 
programmeringsspråket C#.  
 
 Standarder för utveckling av webbapplikationer för mobiltelefoner följdes så gott 
det gick och resultatet blev ett plattformsoberoende system som fungerar på i 
princip alla mobiltelefoner som finns idag. 
 
Alla de funktioner vi hade som mål att göra (se syfte och mål) implementerades. 
Vissa säkerhetsåtgärder, som skydd mot SQL-injektioner och skydd mot för 
många felaktiga inloggningsförsök, byggdes också för att man inte ska kunna testa 
sig fram till vad lösenordet är. 
 
Att få en snabbladdad sida uppnåddes bland annat genom välgenomtänkt kod och 
få bilder, för att minska storleken på alla sidor i applikationen. All design i 
applikationen är enhetlig och genomtänkt, för att ge en bättre användarupplevelse.  
 
Vi hade även som mål att göra en meddelandetjänst som skickar ut påminnelser, 
när exempelvis ett material är slut eller nått en viss angiven nivå. Denna gjordes 
med hjälp av en applikation som skickar e-post. Meddelandeapplikationen sätts 
upp som en tjänst i Windows och körs varje minut, då den skickar de e-
postmeddelanden för de påminnelser som aktiverats. 
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5 Slutsats och diskussion 
Till att börja med kommer vi att gå igenom hur målen uppnåddes, sedan 
diskuteras miljön som vi jobbat med och avslutningsvis tackar vi företaget.  
Applikationen fungerar bra på majoriteten av webbläsarna till dagens 
mobiltelefoner, vilket var ett av målen. Applikationen är mobil eftersom vi valde 
att köra på mobiltelefoner och det befintliga mobilnätet.  
 
Vi anser att mobilapplikationen är användarvänlig eftersom vi noga försökt följa 
de rekommendationer och standarder som finns samt noga följt upp de enkla 
användartester som vi gjort. Eftersom vi följer standarderna visas applikationen på 
ett snyggt sätt på de olika webbläsare som finns, även på en vanlig dator om man 
vid något tillfälle vill logga in via en sådan.  
 
För att göra applikationen säker har vi lagt in begränsning på max tre misslyckade 
inloggningsförsök i rad. Detta påminner om säkerheten på SIM-kort till 
mobiltelefoner. Denna säkerhetsåtgärd är gjord för att förhindra att lösenordet 
hackas. En annan säkerhetsåtgärd är att inmatningsfält kontrolleras för att de inte 
ska innehålla SQL injektioner.  
 
Vi har lagt tid på att få ned storleken på sidorna för att den ska gå snabbt att ladda. 
Detta görs genom att vi ser till att minimera antalet bilder, och maximera deras 
komprimering. Vi har också sett till att ta bort onödig kod som genereras av 
ASP.NET.  
 
Återkopplingen mellan meddelandefunktionen och applikationen finns bland 
annat till genom att en länk till applikationens sida för meddelanden, skickas med 
i e-postmeddelandena.  
 
Det har varit bra att vi har haft tillgång till en central utvecklingsserver där alla 
kunde lägga upp senaste versionerna av den utvecklade koden, för att se att allting 
fungerar tillsammans. Denna server användes också för att komma åt 
applikationen från mobiltelefoner över Internet.  
 
Efter att vi valt ASP.NET som applikationsteknik har några nackdelar blivit 
uppenbara. Som att ASP.NET automatiskt genererar kod som inte följer 
standarder, och som är onödigt lång. Detta är knappt märkbart på persondatorer, 
men på en mobiltelefon märks det mera. Att standarderna inte följs innebär att det 
kan finnas webbläsare som väljer att rendera webbsidor annorlunda, och ibland 
felaktigt. Onödig kod i webbsidor gör att sidan blir långsammare att ladda på 
grund av att anslutningshastigheten är väsentligt mycket lägre på en mobiltelefon.  
 
En fördel med ASP.NET är att designen och koden, för varje sida, ligger i skilda 
filer. Detta ger möjlighet för oss att dela upp arbetet, och det blir lättare att hitta i 
koden.  
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Utvecklingen tog längre tid än beräknat eftersom vi parallellt med 
programmeringen fått lära oss ett nytt språk, och nya tekniker som C# och .NET.  
Även om applikationen fungerar bra, finns det naturligtvis alltid möjlighet att 
bygga ut och förbättra applikationen. Vi har presenterat några förslag på detta 
under rubriken resultat.  
 
Fördelningen av arbetet i gruppen har fungerat bra eftersom vi, efter planering och 
design av klasser och utseende, kunde programmera olika delar var. Samarbetet 
med System Andersson har fungerat problemfritt. Vi har haft regelbundna möten 
där vi visat våra framsteg och ställt frågor. Det gick snabbt att komma fram till vad 
som skulle ingå i projektet och vilka funktioner som de önskade att vi skulle 
implementera i applikationen. Detta ledde till att vi snabbt kunde komma igång 
med att arbeta.  
 
Vi vill passa på att tacka System Andersson för att de har gett oss ett intressant 
projekt att arbeta med. Vi har fått en inblick i hur det är att arbeta från början till 
slut med att utveckla en riktig applikation. Vi har förhoppningar att företaget blir 
nöjda med applikationen, med dess tillhörande dokumentation, och att de bygger 
vidare på den här prototypen.  
 
Sammantaget blev det en lyckad mobilapplikation och vi är nöjda med resultatet.  
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7 Bilaga – Kodexempel 
7.1  ASP.NET kodexempel 

Här följer ett typiskt kod exempel på en kontroll från en .aspx-fil (se avsnitt 
2.5.4.1).  

 
<asp:Button ID="button" runat="server" Text="ok" 
OnClick="button_Click" />  
 

Figur 1 – Kod för en knapp i ASP.NET 

Man ger knappen ett id, man skriver en text som visas på knappen och man 
kopplar knappen till en funktion som aktiveras när man klickar på den. 
Runat=”server” betyder att kontrollen och dess händelser ska genereras och köras 
på servern.  

7.2  Användning av Databaser 
Här visas två exempel på hur man använder databasklassen, och queryklassen (Se 
avsnitt 4.1) rent praktiskt i koden.  

    
   Db db = new Db(); 

   Query query = new Query(db); 

   query.execute("SQL-Query here"); 

   query.read(); 

   int a = (int) query.getField("fieldname"); 

   string b = (string) query.getField(1); 

   query.close(); 

   db.close(); 
 

Figur 2 - Exempel på exekvering och läsning av fråga 1 

Först i koden skapas ett objekt av klassen ”Db”, i samband med detta öppnas 
anslutningen, som sedan sist i koden stängs manuellt. Det andra som händer är att 
ett Queryobjekt skapas, och databasobjektet skickas med som parameter. För att 
köra en SQL-fråga (se avsnitt 2.10) anropas metoden ”execute” med själva SQL-
frågan som parameter.  
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Om resultatet resulterar i en vy, kan den hanteras på följande sätt. För att stega 
mellan raderna i vyn används metoden ”read”, för att sedan hämta ett specifikt fält 
i en rad används metoden ”getField”. Metoden accepterar antingen en sträng med 
fältnamnet, eller en siffra som representerar dess plats i vyn. För att kunna använda 
resultatet som skickas måste resultatet omvandlas (typecast) till rätt datatyp, i det 
här exemplet omvandlas resultatet till en sträng.  

När man sedan är klar med objektet måste det stängas, vilket sker i den näst sista 
raden. Själva läsningen från den vy som skickas tillbaka kan göras på ytterligare ett 
sätt, vilket syns i nästa exempel.  

    
   Db db = new Db(); 

   Query query = new Query(db); 

   query.execute("SQL-Query here"); 

   object [] row; 

   while (query.fetchArray(out row)) 
   { 
      Response.Write((string)row[0]); 
   } 
   query.close(); 

   db.close(); 
 

Figur 3 - Exempel på exekvering och läsning av fråga 

Här skapas de nödvändiga objekten, och frågan ställs på samma sätt som i det 
tidigare exemplet. Skillnaden ligger i hur man läser från den resulterande vyn. 
Man börjar med att skapa en vektor av typen ”Object”, som är en .NET-klass som 
kan bli instanser av vilken klass som helst, bara man talar om vilken klass det är 
när du senare använder objektet. Man itererar så länge som metoden ”fetchArray” 
returnerar sant, det vill säga så länge som det finns en ny rad att läsa av i vyn. I 
fetchArray fylls dessutom vektorn med ”object” i, med värdena från den aktuella 
raden. När de fyllts i kan man hämta resultatet via vektorn, där indexet motsvarar 
den ordning som presenterades i vyn. Här måste man också tala om vilken datatyp 
det rör sig om genom att omvandla objektet rätt. Efteråt stängs anslutningarna.  
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7.2.1 Klassdeklaration för Databasklassen 

Internt används ASP.NETs funktioner och klasser för databashanteringen. 

   
public class Db 

  { 

      private SqlConnection connection; 

      private bool connected = false; 

      public Db(){//...} 

      public SqlDataReader dbQuery(string query){//...} 

      public SqlConnection getConnection(){//...} 

      public bool isConnected(){//...} 

      public void close(){//...} 

  } 
 

Figur 4 - Strukturen för klassen Db 

7.2.2 Klassdeklaration för Queryklassen 

   
public class Query 

  { 

      private bool commandInProgress = false; 

      private SqlCommand command; 

      private SqlDataReader reader; 

      private SqlParameter[] parameters; 

      private Db db; 

      public Query(Db db){//...} 

      public void addParameter(string name, object 
      value){//...} 

      public void addParameter(string name, object value, 
      SqlDbType type, int length){//...} 
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      public void addParameter(SqlParameter param)  
      {//...} 

      public void execute(string query) {//...} 

      public void close() {//...} 

      public bool fetchArray(out object[] bob) {//...} 

      public bool read() {//...} 

      public object getField(int field) {//...} 

      public object getField(string field) {//...} 

      public bool hasRows() {//...} 

  } 
 

Figur 5 -  Strukturen för klassen Query  

 

7.3   Meddelandeapplikationen 
Här visas kod för den del av projektet som skickar meddelanden till användaren, se 
avsnitt 4.3. 

      private bool serviceStarted = false; 

      Thread workerThread;  

      protected override void OnStart(string[] args) 

      { 

          eventLog.WriteEntry("MailService started"); 

          ThreadStart st = new ThreadStart(DoWork); 

          workerThread = new Thread(st); 

          serviceStarted = true; 

          workerThread.Start(); 

      } 
 

Figur 6 – Tråden startas 
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När tjänsten startas är det en ny tråd som startar och kör den oändliga loopen. När 
den ska stoppas väntas tråden in och sedan stoppas tjänsten.  

 
private void DoWork()     

{   

while (serviceStarted) 

{ 

Db db = new Db(); 

Staff[] users = Staff.getMobileUsers(db); 

if (users.Length != 0) 

{ 

MessageEvent[] events; 

foreach (Staff user in users) 

{ 

bool hasMessage = false; 

string finalMessage = ""; 

events = MessageEvent.getEventsForUser(db, user); 

if (events.Length != 0) 

{ 

hasMessage = true; 

int currentType = 0; 

foreach (MessageEvent i in events) 

{ 

if (i.getType() != currentType) 

{ 

currentType = i.getType(); 

finalMessage += printTitle(i.getTypeName(), false);  
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} 

finalMessage += " " + i.message(false); 

string lastSend = i.getLastSent(); 

i.setLastSent(db);  

} 

//Skapa länk till applikationen 

finalMessage += "Mer info:  
   http://foretaget.se/mobil/message.aspx";  

if (events.Length == 1) 

{ 

finalMessage += "?id=" + events[0].getId(); 

} 

finalMessage += "\n Skickat " + getTime(); 

} 

if (hasMessage) 

{ 

user.SendMesssage("mobilsystem@foretaget.se", user.getEmail(), 
"Meddelande från mobilsystem", finalMessage); 

} 

} 

}  

db.close(); 

Thread.Sleep(1000 * 60);  

//Programmet väntar här i en minut innan det kör vidare igen.  

} 

Thread.CurrentThread.Abort(); 

} 
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protected override void OnStop() 

{ 

serviceStarted = false; 

workerThread.Join(new TimeSpan(0, 1, 20)); 

eventLog1.WriteEntry("MailService stoped"); 

} 
 

Figur 7 – Koden som snurrar i Windowstjänsten 

 

7.4   Byte av aktivitet 
Här visas kod som körs när användaren byter aktivitet, se avsnitt 4.4. 

 
   public class ArticleMaterial 
   { 
       string needArticleNr; 

       Double quantity; 

       public ArticleMaterial(string needArticleNr, Double 
       quantity) 

       public string getNeedArticleNr() 

       public Double getQuantity() 
   } 

   public class OrderState {  

   protected long dbId;     // The orderId in the database 

   protected string dbNo; 

   protected string description; 

   public OrderState(long dbId, string dbNo, string 
   description) 

   public long getDbId() 

   public string getDbNo() 

   public string getDescription() 
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   public static Double StringToDouble(string value) 

   public static bool CheckIfOperationNoExists(string 
   operationNr,Db db) 

   public static string EndOperation(Db db, long staffId, long 
   EndJob, string EndQuantity) 

   public static string EndJob(Db db, MobileUser User, string 
   EndQuantity) 

   public static string StartJob(Db db, MobileUser User, 
   string StartJobNo, string startJobType) 

   public static Job selectJobInProgress(long staffId, Db db) 

}  
 

Figur 8 – Klassdesign av OrderState 

Den delen av funktionen ”EndOperation” som ser till att antalet på artiklarna som 
ingår i andra artiklar ändras, förklaras närmare här nedan.  

query.execute("SELECT Count(*) FROM test.dbo.ArticleMaterial 
WHERE OperationNo = '" + operationNo + "' ");  

query.read();  

ArticleMaterial[] ArtMat = new 
ArticleMaterial[(int)query.getField(0)];  

//-skapar en vektor av typen ArticleMaterial med längden från 
fält 0.  

query.execute("SELECT NeedArticleNo,ArticleNo,Quantity FROM 
test.dbo.ArticleMaterial WHERE OperationNo = '" + operationNo 
+ "' ");  

if (!query.hasRows()) {  

  query.close(); 

  return returnString + "ordern består inte av några artiklar. 
"; 

}  

Object[] row; int i =0; string ArticleNo = "";  

while (query.fetchArray(out row)) {  
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  string needArticleNo = (string)query.getField(0); 

  ArticleNo = (string)query.getField(1);  

  Double Quantity = (Double)query.getField(2); 

  ArtMat[i++] = new ArticleMaterial(needArticleNo, Quantity);  

//Fyll vektorn  

} query.close();  

Double EndQuantityD = OrderState.StringToDouble(EndQuantity); 
Article.updateArticleBalance(db, ArticleNo, EndQuantityD, 
staffId);  

//Uppdatera antalet på den skapade artikeln. Funktionen 
beskrivs mer vid beskrivning av Artikelklassen (Article)  

foreach (ArticleMaterial AMarr in ArtMat) {  

   Article.updateArticleBalance(db, AMarr.getNeedArticleNr(), 
(AMarr.getQuantity() * -EndQuantityD), staffId); 

//Uppdatera antalet på den artikel som skapade nya artikeln.  

}  
returnString = returnString + "Färdigt antal: " + 
EndQuantity+"."; return returnString;  
 

Figur 9 – Del av EndOperation 

 

7.5  Artiklar 

Det här är strukturen på klassen Article, se avsnitt 4.5.  

 
public class Article {  

   protected long dbId;          

   protected string dbNo; 

   protected string shortName; 

   protected Double balance; 
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   public Article(long dbId, string dbNo, string shortName, 
Double balance) 

   public long getDbId() 

   public string getDbNo() 

   public string getShortName() 

   public Double getBalance() 

 

   public static string DecToDot(Double dec) 

   public static long ArticleNoToId(Db db, string 
   articletaffNo) 

   public static Double SelectArticleBalance(Db db, string 
   articleNo) 

   public static string setArticleBalance(Db db, string 
   articleNo, Double balance,long staffId) 

   public static string updateArticleBalance(Db db, string 
   articleNo, Double quantity, long staffId) 

   private static string articleBalance(Db db, string 
   articleNo, Double quantity, long staffId,  Double balance ) 

   public static Article[] selectSearchArticle(Db db, int 
   balanceLimit, string searchName) 

 } 
 

Figur 10 – Klassen Article 

Beskrivning av funktionerna ”updateArticleBalance”, ”setArticleBalance” och 
”articleBalance” följer här: 

 
public static string updateArticleBalance(Db db, string 
articleNo, Double quantity, long staffId)  
{ 
   Double balance = SelectArticleBalance(db, articleNo); 

   return articleBalance(db, articleNo, quantity, staffId, 
   balance); 
} 
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Figur 11 – Update Article Balance 

Denna funktion används när man vill addera eller subtrahera antal. Eftersom 
”articleBalance” tar emot både nuvarande antal och det antal man vill förändra, 
måste nuvarande antal hämtas i denna funktion innan den sedan anropar 
”articleBalance” för att genomföra ändringen.  

 
public static string setArticleBalance(Db db, string 
articleNo, Double balance,long staffId)  

   { 

       Double oldBalance = SelectArticleBalance(db,  
       articleNo); 

       Double quantity = balance - oldBalance ; 

       return articleBalance(db, articleNo, quantity,  
       staffId, oldBalance); 

   } 
 

Figur 12 – Set Article Balance 

Denna funktion används vid inventering, tankesättet här är i stort sätt samma som 
vid uppdatering av artikel antal. Men det som skiljer är att det nya önskade totala 
antalet skrivs in istället och funktonen räknar ut hur stor ändring som måste göras 
för att uppnå detta antal. Därefter anropas ”articleBalance” för att genomföra 
ändringen.  

 
private static string articleBalance(Db db, string articleNo, 
Double quantity, long staffId, Double balance ) {  

 string DotQuantity = DecToDot(quantity); 

 string DotBalance = DecToDot(balance + quantity); 

//Här ändras kommatecken till punkter för att formatet ska 
passa i databasen.  

 DateTime timeNow = DateTime.Now; 

 Query query = new Query(db); 

 query.execute("INSERT INTO 
test.dbo.ArticleTransactions(TransactionDate,Username,Descript
ion,Quantity,Balance) VALUES('" + timeNow.ToString() + "', '" 
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+ staffId + "', 'from UpdateArticleMaterial' ," + DotQuantity 
+ "," + DotBalance + ")"); 

//Transaktionen sparas för att kunna se historiska 
förändringar på artikelns antal.  

 query.execute("UPDATE test.dbo.Article SET Balance = '" + 
DotBalance + "' where ArticleNo = '" + articleNo + "' "); 

//Uppdatering av artikelns antal.  

 query.close(); 

 return "ArtikelNr: " + articleNo + " hade nivå " + balance + 
", satt till " + DotBalance + ". "; 

//Utskrift som visas för användaren vid lyckat resultat.  

}  
 

Figur 13 – Article Balance 

7.6  Personal 

 Här följer koden som exekveras på sidan när en användare stämplar in, se avsnitt 
4.6.2.  

 
protected void ButtonIn_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   Db db; 
   db = new Db(); 

   try 
   { 
          string result =  
          ((MobileUser)this.Session["user"]).StampIn(db); 

           Design.infoMessage(Master, result); 

           long staffId =  
           ((MobileUser)Session["user"]).getDbId(); 

           Job job; 

           Try 
           { 
              job = OrderState.selectJobInProgress  
              (staffId, db); 

           } 
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           catch (Exception ex) 
           { 
              Design.errorMessage(Master, ex.Message); 
              db.close(); 
              return; 
           } 

           if (job.getType() == "A") 
           { 

               Design.infoMessage(Master, "Du är  
               instämplad på frånvarnade, kod: " +  
               job.getTypeNo() + "."); 

           } 

           else if (job.getType() == "U") 
           { 

               Design.infoMessage(Master,"Du är  
               instämplad på övrigt, kod: " +  
               job.getTypeNo() + "."); 

           } 

           else 
           { 
              Design.infoMessage(Master,"Du är instämplad  
              på orderNr: " + job.getTypeNo() + "."); 

           } 

       }  

       catch (Exception ex) 
       { 
          Desicn.errorMessage(Master,ex.Message); 

           db.close(); 

           return; 
       } 

       //update status 

       if (((MobileUser)  
       this.Session["user"]).StaffIsIn(db)) 

       { 

          LabelStaff.Text = "Instämplad som " +  
         ((MobileUser)this.Session["user"]).getUserName()  
         + " " +  
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         (MobileUser)this.Session["user"]).getFullName()  
         + "."; 

       } 

       else 
       { 

         LabelStaff.Text = "Stämpla in " + 
         ((MobileUser)this.Session["user"]).getUserName()  
         + " " +  
         ((MobileUser)this.Session["user"]).getFullName()  
         + "."; 

       } 
       db.close(); 

   } 
 

Figur 14 - Instämpling 

Notera att funktionen som heter ”StampIn” kommer att visas separat senare. 

Hur själva klassen ser ut internt följer här:  

 
   public class Staff 

   { 

       protected long dbId; 

       protected string dbNo; 

       protected string firstName; 

       protected string lastName; 

       protected string email; 

       protected string cellPhoneNumber; 

       public Staff() { //... } 

       public Staff(long dbId, string firstName, string  
       lastName, string email, string dbNo, string  
       cellPhoneNumber ) { //... } 

       public static Staff[] selectSearchStaff(Db db,  
       string Input) { //... } 
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       public static Staff[] selectAllStaff(Db db, bool  
       absent, bool presence) { //... } 

       public static long staffNoToId(Db db, string  
       staffNo) { //... } 

       public bool SendMesssage(string from, string to,  
       string subject, string body) { //... } 

       public static Staff[] getMobileUsers(Db db) {  
       //... } 

       public bool StaffIsIn(Db db) { //... } 

       public string getDate() { //... } 

       public string StampIn(Db db)  { //... } 

       public string StampOut(Db db) { //... } 

       public bool setETA(Db db) { //... } 

       public string getEmail() { //... } 

       public long getDbId() { //... } 

       public string getDbNo() { //... } 

       public string getFirstName() { //... } 

       public string getLastName() { //... } 

       public string getFullName() { //... } 

       public string getCellPhoneNumber() { //... } 

   } 
 

Figur 15 - Strukturen för klassen Staff 

Så här fungerar funktionen som sköter instämplingen:  

 
  public string StampIn(Db db) 

   { 

       if (StaffIsIn(db)) 

       { 
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           throw new Exception("Du måste stämpla ut först"); 

       } 

       DateTime timeNow = DateTime.Now; 

       long staffId = getDbId(); 

       Query query = new Query(db); 

       query.execute("UPDATE dbo.InOutTime SET InDate ='" +  
       timeNow.ToString() + "' , OutDate = NULL WHERE UserId =  
       '" + this.dbId.ToString() + "' "); 

       query.close(); 

       return "Instämplad korrekt, " + getDate(); 

   } 
 

Figur 16 - Instämpling 

Först kontrolleras att användaren inte redan är instämplad, sedan hämtas den 
aktuella tiden, och användarens id. Därefter uppdateras databasen med rätt 
värden, och ett bekräftelsemeddelande returneras.  

7.7   Användarhantering 

Här visas skelettet för klassen som används för användarhantering, se avsnitt 4.7. 
Notera också att eftersom klassen ärver från ”Staff” fås också funktioner och 
variabler från den klassen. Se kodexempel för ”Staff” i avsnitt 7.6. 

    
    class MobileUser : Staff 

   { 

       private string userName; 

       private string password; 

       const int maxNumberOfBadLogins = 3; 

       private bool logedIn = false; 

       private string userAgent; 

       private bool jsSupport = false; 

       private bool ajaxSupport = false; 
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       private bool touchSupport = false; 

       public MobileUser() {//...} 

       public bool oldPassword(Db db, string password){  
       //... } 

       public static byte [] encryptPassword(string  
       text){ //... } 

       public bool UpdatePassword(Db db, string input){  
       //... } 

       public bool UpdateEmail(Db db, string input){  
       //... } 

       public static bool isUserLogedIn(MobileUser user){  
       //... } 

       public static bool checkUserLogin(MobileUser user,  
       HttpResponse Response) { //... } 

       public static bool checkUserLogin(MobileUser user,  
       HttpResponse Response, string goTo){ //... } 

       public bool isLogedIn(){ //... } 

       public bool logIn(string userName, string   
       password, Db db){ //... } 

       public bool logOff(){ //... } 

       public string getUserName(){ //... } 

       public void loadConfig(Db db){ //... } 

       public void setConfig(Db db, string userAgent,  
       bool jsSupport, bool ajaxSupport, bool  
       touchSupport)     { //... } 

       public bool hasTouchSupport(){ //... } 

       public bool hasJavaScriptSupport(){ //... } 

       public bool hasAjaxSupport(){ //... } 

   } 
 

Figur 17 - Klassdefinition för MobileUser  
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Tanken är att funktionsnamnen ska förklara sig själva. För att förklara hur själva 
användarverifieringen sker visa här två kodexempel från klassen. Det första 
exemplet är en funktion som ska anropas från varje sida som endast ska ses av 
inloggade användare.  

 
   public static bool checkUserLogin(MobileUser user,  
   HttpResponse Response) 
 {  
return checkUserLogin(user,  
   Response, "");  
} 

   public static bool checkUserLogin(MobileUser user,  
   HttpResponse Response, string goTo) 

   { 

       if (user != null) 

       { 

           if (user.isLogedIn()) 

           { 

               return true; 

           } 

       } 

       Response.Clear(); 

       if (goTo == "") 

       { 

           Response.Redirect("login.aspx"); 

       } 

       else 

       { 

           Response.Redirect("login.aspx?goto=" + goTo); 

       } 

       return false; 
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   } 
 

Figur 18 - Kontrollera att användaren är inloggad 

Nästa exempel är funktionen som används för att logga in. Funktionen är i längsta 
laget och borde ha delats upp bättre för att få den mer lättläst, men det är svårt att 
dela upp funktionen på ett logiskt sätt. Funktionen returnerar sant om 
inloggningen lyckas, annars kastas ett undantag med relevant beskrivning.  

 
   public bool logIn(string userName, string password, Db  
   db) 

   { 

       int numberOfBadLogins; 

       if (!db.isConnected()) 

       { 

           throw new Exception("Fel vid inloggning");    
           // The log in failed due to external error. 

       } 

       Query query = new Query(db); 

       query.addParameter("@UserName", userName); 

       query.execute("select CellphoneNumberOfBadLogins  
       from dbo.User where UserNo = @UserName"); 

       if (userName == "" || userName == null || password  
       == "" || password == null) 

           throw new Exception("Fel användarnamn eller  
           lösenord"); 

       if (query.hasRows()) 

       // The user exists 

       { 

           query.read(); 

           numberOfBadLogins =  
           (int)query.getField 
           ("CellphoneNumberOfBadLogins"); 
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           if (numberOfBadLogins < maxNumberOfBadLogins) 

           { 

               // The maximum number of bad logins has  
               not been reached 

               query.close(); 

               query.addParameter("@UserName", userName); 

               query.addParameter("@Password",  
               encryptPassword(password),  
               System.Data.SqlDbType.Binary, 16); 

               query.execute("select * from dbo.User  
               where UserNo = @UserName and  
               CellphonePassword = @Password and  
               usesCellphoneApp = 'true'"); 

               if (query.hasRows()) 

               // The login is correct 

               { 

                   this.logedIn = true; 

                   this.userName = userName; 

                   this.password = password; 

                   query.read(); 

                   this.dbId =  
                   (long)query.getField("UserId"); 

                   this.firstName =  
                   (string)query.getField("FirstName"); 

                   this.lastName =  
                   (string)query.getField("LastName"); 

                   this.email =  
                   (string)query.getField("Email"); 

                   this.cellPhoneNumber =  
                   (string)query.getField("CellPhone"); 

                   this.loadConfig(); 

                   // Reset the number of bad logins: 
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                   query.execute("update dbo.User set  
                   CellphoneNumberOfBadLogins = '0' where  
                   UserNo = '" + userName + "'"); 

                   query.close(); 

               } 

               else 

               // Wrong password 

               { 

                   this.logedIn = false; 

                   numberOfBadLogins++; 

                   query.addParameter("@UserName",  
                   userName); 

                   query.execute("update dbo.User set  
                   CellphoneNumberOfBadLogins = '" +  
                   numberOfBadLogins + "' where UserNo =  
                   @UserName"); 

                   query.close(); 

                   throw new Exception("Fel användarnamn  
                   eller lösenord"); 

               } 

               query.close(); 

           } else { 

               // The user has failed too many login- 
               attempts 

               throw new Exception("Du har loggat in  
               felaktigt för många gånger"); 

           } 

       } 

       else 

       // The user don't exist 

       { 
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           throw new Exception("Fel användarnamn eller  
           lösenord"); 

       } 

       return this.logedIn; 

   } 
 

Figur 19 – Inloggning 

 

7.8   Listor 

Här beskrivs hur listor (se avsnitt 4.8) fungerar. Till att börja med finns klassen 
”List”. På sidan som presenterar listan skapas en instans av den klassen. Objektets 
konstruktor tar som argument en vektor av objekt av den klass som ska 
presenteras. Vi tar ett exempel från sidan ”Lager”. Användaren kan välja att sidan 
ska visa alla artiklar i lager eller endast de han eller hon söker efter. Vi visar koden 
för vad som händer när användaren har tryckt på knappen ”sök”.  

 
  protected void AllArticle_Click(object sender,  
  EventArgs e) 

  { 

      Db db; 

      db = new Db(); 

      Article[] ArtArr =  
      Article.selectSearchArticle(db,int.MaxValue, ""); 

      if (ArtArr.Length == 0) 

      { 

          db.close(); 

          Design.errorMessage(this.Master, "Inga  
          artiklar"); 

          labelList.Text = ""; 

          return; 

      } 

      List list = new List(ArtArr); 
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      labelList.Text = list.print(); 

      Session["ArticleList"] = list; 

      db.close(); 

  } 
 

Figur 20 - SearchButton_Click från ArticleList.aspx.cs 

Här börjas med att skapa en instans av databasklassen. Sedan hämtas data till en 
vektor från den statiska funktionen ”selectSearchArticle”, som söker igenom 
databasen och returnerar alla artiklar som passar in på sökvillkoret. Om vektorn är 
tom skapas ett felmeddelande och funktionen avbryts. Annars skapas sedan en 
instans av en lista där vektorn med artiklar skickas med som parameter. Vi ber 
listan skriva ut sig själv i en ASP-Labelkontroll. Slutligen sparar vi listan i en 
sessionsvariabel och stänger databasen.  

Det här förklarar hur listan skapas, men inte vad som händer när användaren gör 
val i listan. När användaren exempelvis expanderar ett objekt i listan eller byter 
sida, klickar han eller hon på en länk, och sidan laddas om med en passande get-
variabel som fångas upp av sidans Page_Load-funktion.  

 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

  { 

      MobileUser.checkUserLogin 
     ((MobileUser)Session["user"], Response); 

      Design.header(Master, "Lager"); 

      List list = (List)Session["ArticleList"]; 

      List.reloadList(ref list, Request["id"],  
      labelList, Request["page"]); 

      Session["ArticleList"] = list; 

  } 
 

Figur 21 - Page_Load i ArticleList.aspx.cs 

De två första raderna är inte intressanta just nu. De kontrollerar att användaren 
har loggat in och skriver ut en rubrik på sidan. Den tredje raden hämtar listan från 
sessionsvariabeln. Nästa rad är den intressanta, den anropar en metod i listan, som 
uppdaterar listan. Med metoden skickas de två get-variablerna “id” och “page”, är 
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inte variablerna satta till något så skickas null med. Variabeln “id” innehåller 
numret i listan på ett listobjekt som ska expanderas eller minimeras och variabeln 
“page” innehåller numret på den sida som man ska byta till. Dessutom skickas en 
Labelkontroll, i det här fallet ”labelList”, med där listan kommer att skrivas ut. 
Slutligen sparas den lite förändrade listan om i sin sessionsvariabel.  

7.8.1 Hur klassen fungerar 

Nu har vi gått igenom hur listan används ifrån den sida som ska visa den, men hur 
fungerar listan internt?  

 
  public class List 

  { 

      private const int MaxNumberOfItemsOnPage = 5; 

      private int currentPage = 0; 

      private ListItem[] items; 

      public List(Staff[] staffs){ //...} 

      public List(MessageEvent[] events){ //...} 

      public List(Article[] articles){ //...} 

      public List(OrderState[] orders){ //...} 

      public string print(){ //...} 

      private string printPageSelector(){ //...} 

      public int length(){ //...} 

      public void toggleItemExpanded(int nr){ //...} 

      public void setItemExpanded(int nr){ //...} 

      public static bool reloadList(ref List list, string  
      itemToToggleExpand, Label result, string  
      pageToShow) 

      { //...} 

      public static bool reloadList(ref List list, int  
      itemToToggleExpand, Label result, int pageToShow) 

      { //...} 
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  } 
 

Figur 22 - Klassen List 

Här visas alla funktioner för hela klassen, med all kod bortkommenterad. 
Listklassens konstruktor, och många funktioner i klassen "ListItem" (mer om 
"ListItem" senare) är överlagrade för varje typ av klass som ska kunna presenteras. 
För enkelhetens skull visas bara de funktioner som är knutna till klassen "Article" 
som exempel, eftersom de överlagrade funktionerna är liknande.  

 
  public List(Article[] articles) 

  { 

      items = new ListItem[articles.Length]; 

      int i = 0; 

      foreach (Article s in articles) 

      { 

          items[i++] = new ListItem(s); 

      } 

  } 
 

Figur 23 – Konstruktorn för List 

När en lista skapas tas en vektor med de objekt som ska presenteras med som 
argument. Konstruktorn skapar sedan en privat vektor av objekt från klassen 
”ListItem”, och i varje objekt placeras motsvarande objekt från den vektor som ska 
presenteras.  

 
  public string print() 

  { 

      if (items.Length == 1) 

          setItemExpanded(0);   // If the set only  
          contains one item then expand it 

      string output = ""; 

      int start = currentPage * MaxNumberOfItemsOnPage; 
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      int end = start + MaxNumberOfItemsOnPage; 

      if (end > items.Count()) end = items.Count(); 

      for (int i = start; i < end; i++) output +=  
      this.items[i].print(i) + "\n"; 

      output += printPageSelector(); 

      return output; 

  } 
 

Figur 24 – print i List 

Funktionen "print" anropas när man ska skriva ut en lista. Listan ber varje element 
som finns på den aktuella sidan att skriva ut sig själv. På så sätt får varje objekt en 
utskrift som är anpassad för just den klassen.  

 
  public static bool reloadList(ref List list, int  
  itemToToggleExpand, Label result, int pageToShow) 

  { 

      if (list == null)  return false; 

      if (itemToToggleExpand != null)   
      list.toggleItemExpanded(itemToToggleExpand); 

      if (pageToShow != 0)  list.currentPage = pageToShow  
      - 1; 

      result.Text = list.print(); 

      return true; 

  } 
 

Figur 25 – reloadList i List 

Funktionen anropas i Page_Load i varje sida. Vad den gör är att byta sida, ändra 
vilket objekt som ska expanderas eller minimeras, samt skriver ut listan i den 
kontroll som skickades med.  

7.8.2 Klassen ListItem 

Hur ser då klassen "ListItem" ut?  
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  class ListItem 

  { 

     object obj; 

     string type; 

     bool expanded = false; 

     public ListItem(Staff obj){ //...} 

     public ListItem(Article obj){ //...} 

     public ListItem(MessageEvent obj){ //...} 

     public ListItem(OrderState obj){ //...} 

     public void toggleExpanded(){ //...} 

     public void setExpanded(){ //...} 

     public string print(int number){ //...} 

     private string printStaff(int number){ //...} 

     private string printArticle(int number){ //...} 

     private string printMessageStaff(int number){ //...} 

     private string printMessageArticle(int number){ //...} 

     private string printMessageOrderState(int number){ //...} 

  } 
 

Figur 26 – Klassen ListItem 

Här är skelettet till klassen “ListItem”, som klassen “List” består av. Notera den 
första variabeln som är av klassen “object”, vilket är en dynamisk klass i C# som 
kan innehålla objekt av vilken klass som helst. Det enda du måste tänka på är att 
göra en omvandling till rätt klass varje gång du använder objektet. Funktionen 
“print” anropas ifrån Listklassen när listan renderas. Funktionen vidarebefordrar 
anropet till lämplig funktion beroende på vilken klass som objektet innehåller.  

7.9   Test för JavaScript och Ajax 
Det finns en funktion i applikationens wizard som testa om mobiltelefonen 
(klienten) har stöd för JavaScript och Ajax. 
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function checkIfScriptWorks()  
{ 

document.getElementById("ctl00_content_jsTest"). 
setAttribute("value", "Ok"); 

if (checkIfAjaxWorks() != false) 
document.getElementById("ctl00_content_ajaxTest"). 
setAttribute("value", "Ok"); 

}  
 

Figur 27 – Testfunktion för JavaScript 

Funktionen testar om JavaScript fungerar genom att skriva ut text i ett gömt 
formulär på sidan.  

function checkIfAjaxWorks()  
{  
   obj = getAjaxObject(); 
   if (obj == false) 
   { 
      return false; 
   } else  
   { 
       return true; 
   } 
}  
 

Figur 28 – Testfunktion för Ajax 

Funktionen testar om Ajax fungerar, genom att med JavaScript försöka skapa ett 
Ajaxobjekt. Sedan skriver JavaScript ut text i ett formulär om det fungerade. 

 
<%--<asp:HiddenField ID="jsTest" runat="server" />--%> 

<input type="hidden" id="jsTest" value="no" runat="server" /> 

<input type="hidden" id="ajaxTest" value="no" runat="server" 
/> 

<asp:Button ID="btnBegin" runat="server" Text="Starta" 
CssClass="inputButtonLarge" onclick="btnBegin_Click" 
OnClientClick="checkIfScriptWorks()" /> 
 

Figur 29 - Koden i .aspx-filen.  
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99 

Här är koden för formulären, och koden för funktionen som startar testet när man 
trycker på en knapp. På serversidan läses sedan testet av, och man vet om klienten 
har stöd för JavaScript och/eller Ajax. Resultatet sparas i databasen. Detta kan 
senare användas för att se om mobiltelefonens webbläsare har stöd för JavaScript 
och Ajax.  
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