.NET- baserat konsulthanteringssystem
Marcus Wilhelmson
Patrik Björklund
Tobias Dahlgren

EXAMENSARBETE 2010
ÄMNE Datateknik

Marcus Wilhelmson
Patrik Björklund
Tobias Dahlgren

.NET- baserat konsulthanteringssystem

.NET- based Consultant Management
System
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom
ämnesområdet Datateknik. Arbetet är ett led i den treåriga
högskoleingenjörsutbildningen studenterna utfört. Författarna svarar själva för
framförda åsikter, slutsatser och resultat.
Handledare: Magnus Schoultz
Omfattning: 15 poäng
Datum: 20100622
Arkiveringsnummer:

Postadress:
Box 1026
551 11 Jönköping

Besöksadress:
Gjuterigatan 5

Telefon:
036-10 10 00 (vx)

Sammanfattning

Abstract
The students have been assigned a task from Consid, were they are supposed to
develop a web based platform for handling the company’s consult CV:s. The
key features of the system are to simplify the administration part at mission
procurements towards customers and to match qualified consultants to certain
missions.
Consid is an international it-consult company and have about 1000 consults
working for them. When Consid makes mission procurements towards a
customer they have to manually match the best consult against a certain
mission, this is both time consuming and complicated.
The students started the project with big visions and thoughts about how the
work would be performed and how the system would be developed. After the
initial meetings and the closer it came to the beginning of programming it
became clear that the expectations were too big. This is the biggest lesson
learned during the project and something that has come to influence the rest of
the development.
The students have been compelled to learn a totally new way of structuring the
code by the three tier architecture. They have also been able to get a deeper
understanding of how system development is performed by companies.
Before the project begun the students and the company made a requirement
specification for the system. The goals for the system and early limitations
were made. Along the project those goals and limitations have been changed.
The report handles the work with the development and read up on problems
and solutions. It ends with a discussion and is summarized so the reader gets a
better picture of the system and the work around it.
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Sammanfattning
Studenterna har fått i uppdrag av Consid att utveckla ett webbaserat
konsulthanteringssystem. Systemet har som huvudmål att förenkla
administrationen vid uppdragsförhandlingar mot kund genom att lista de bäst
kvalificerade konsulter till de olika uppdragen.
Consid är ett internationellt IT-konsultföretag och har idag cirka 1000 konsulter
som arbetar inom företaget. Vid varje upphandling med kund måste
konsulternas CV:n manuellt matchas med uppdragets krav vilket är en mycket
tidsödande process.
Projektet hat inneburit att studenterna fått nya kunskaper, bland annat i form av
kodstrukturering med trelagersmodellen. De har även införskaffat sig en
bredare kunskap om arbetet inom systemutveckling hos företag.
Innan projektet startades togs det tillsammans med uppdragsgivaren fram en
kravspecifikation. Här sattes mål upp och tidiga avgränsningar gjordes. Utmed
projektets gång har denna kravspecifikation förändrats och förbättrats tack vare
nya kunskaper och tankesätt.
Rapporten tar upp arbetet med utvecklingen och redogör för uppkomna
problem och lösningar. Arbetet diskuteras och sammanfattas sedan för att ge
läsaren så god förståelse som möjligt.
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Nyckelord
Asp.net
C#
Webbapplikation
CV:n
Visual Studio
Databas
Trelagersmodell
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1 Inledning
Denna rapport är en del i det examensarbete författarna har genomfört som ett
slutgiltigt steg i den treåriga Datatekniska utbildningen i Kommunikation &
informationsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola.
Initiativet till examensarbetet togs efter en förfrågan från IT-konsultföretaget
Consid. Consid är ett företag som med hjälp av inhyrning och uthyrning av ITkonsulter skapar skräddarsydd mjukvara till sina kunder. Anledningen till
Consids förfrågan var att det fanns en önskan från marknadsavdelningen på
företaget att datorisera hanteringen av konsulternas CV:n. Detta sker i
dagsläget manuellt vid upphandlingar.
Systemet som studenterna utvecklat är skrivet i asp.net och C# som
huvudsakligt kodspråk. Arbetet har resulterat i bredare kunskaper och
förståelse inom asp.net och databashantering.
Systemet gör det lättare för marknadsavdelningen att hantera företagets cirka
1000 konsulters CV:n genom att de kan lägga in och digitalisera hela CV:n,
och vid upphandlingar söka efter de mest passande konsulterna utefter deras
kunskaper och färdigheter.

1.1 Frågeställning
 Hur trelagersmodellen appliceras?
 Vad innebär bristande förkunskaper för utvecklingen?
 Hur arbetar man kodmässigt simultant mot samma projekt?
 Hur kan Silverlight appliceras på systemet?1

1

Har under projektet beslutats att prioriteras bort
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1.2 Bakgrund
1.2.1

Företaget

Consid AB är ett internationellt IT-konsultföretag och arbetar med att skapa
processer, funktioner och IT-lösningar åt sina kunder för att på så sätt tillföra
strategisk kompetens. De arbetar mot en bred kundkrets så som banker,
industrier och offentlig sektor.[10]
Consid har breda kompetenser och kan ta ett fullständigt ansvar för alla delar
som berör ett IT-projekt tack vare kunskaper inom följande: [10]
 IT- ledning
 Application Management
 Systemarkitektur
 Systemutveckling
 Business intelligens
 Test, kvalité och validering
1.2.2

Uppdraget

Consid skickade in en förfrågan, se bilaga 1, via Jönköpings Tekniska
Högskolas hemsida. Förfrågan utgick från att de ville skapa en webbaserad
portal där de kunde hantera företagets konsulters CV:n.
De gjorde klart att lösningen kunde varieras i nivå utefter studenternas tids- och
kunskapsnivåer. Projektet skulle även innebära att studenterna fick arbeta sig
igenom alla delar som ett införande av ett nytt system innebär.
Det klargjordes att systemet skulle utvecklas i .NET-miljö.
1.2.3

Studenternas bakgrund

Utbildningen i Information och Kommunikationsteknik på Jönköpings
Tekniska Högskolan har givit studenterna grundläggande kunskaper inom
programmering, design och databas.
I och med att det under arbetet i skolan endast skrapats på ytan kände
studenterna att behovet av att fördjupa sina kunskaper inom kodning var
betydelsefullt. Genom att få arbeta med Consids förfrågan skulle studenterna få
en inblick i hur företag arbetar med systemutveckling.
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1.2.4

Bakomliggande kurser

Nedan följer en kort presentation av de kurser som studenterna tagit och använt
sig av under utvecklingen av systemet.
 Programmeringsmetoder
Kursen har som mål att introducera studenterna i programmering enligt
ett procedurorienterat synsätt. Här gavs betydande grunder i C#
programmering.
 Inledande databasteknik och systemutveckling
Har som mål att ge studenterna grundläggande kunskap inom
databashantering och språket SQL. Gav en bra grund för arbete med
uppbyggandet och hanteringen av databasen.
 Systemutveckling
Skall ge utökade kunskaper inom systemutvecklingens alla steg.
Studenterna får kunskaper inom upplägget runt arbeten i projekt och
UML.
 Databas/internet
En fördjupningskurs som främst fördjupar kunskaperna från
Programmeringsmetoder och Inledande databasteknik. Kursen ger
studenterna kunskap om hur en databas görs åtkomlig via distribuerade
tunna klienter och dessutom ge kunskaper om aktuella verktyg.
 Webbdesign
Introducerar tekniker och verktyg för att skapa ett användarvänligt
gränssnitt och en fungerande teknisk lösning för en prototyp på en
webbplats.
 Informationssystems användbarhet
Ger en inblick i metoder och teorier som används för att skapa ett
användarvänligt gränssnitt.
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1.3 Syfte och mål
Det anses som en giltig lösning att dela upp syftet i företagets respektive
studenternas syfte och mål. Detta eftersom de skiljer sig åt men fortfarande
påverkar båda det slutgiltiga resultatet. Självklart innefattas företagets syften
och mål i studenternas, men för att förtydliga skillnaderna har denna
uppdelning gjorts.
1.3.1

Företagets syfte

Ur uppdragsgivarens perspektiv ska examensarbetet resultera i ett system som
skall stötta marknadsavdelningen på företaget i deras arbete med att söka
lämpliga konsulter vid upphandlingar med kunder.
Systemet skall även byggas upp och struktureras efter standarder så att
företaget sedan kan fortsätta att utveckla systemet vid behov.
1.3.2

Studenternas syfte

Som det nämndes ovan så ingår företagets syfte även i studenternas mål.
Utöver det vill studenterna att arbetet skall ge utökad kunskap och förståelse
runt programmering, systemutveckling och databaser.
1.3.3

Mål

Dessa mål är ställda utifrån den kravspecifikation som arbetats fram
tillsammans med uppdragsgivaren, se Bilaga 2.
 Systemet ska hjälpa Consid att finna lämpade konsulter till rätt uppdrag
genom att ange sökkriterier.
 Systemet ska vara kodat i .NET och vissa delar i Silverlight.
 Systemet ska vara kodat enligt Consids riktlinjer för att företaget senare
ska kunna utveckla systemet utan större ansträngningar.
 Systemet ska vara uppdelat i tre lager, Data Access Layer, Business
Logic Layer och Presentation Layer.
 Systemet ska vara åtkomligt genom webben.
 Användandet av systemet och dess funktioner ska vara begränsat genom
användarkonton.
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1.4 Avgränsningar
Avgränsningar är en väldigt svår del att ta ställning till. Det är däremot en
väldigt kritisk och vital del i projektet som är tvunget att hanteras på ett
eftertänksamt sätt.
För projektets del är det dels tidsaspekten och studenternas tidigare kunskaper
som måste tas med i beräkningarna. Däremot kan de ekonomiska aspekterna
helt räknas bort eftersom projektet är helt utan ekonomiska intressen.
Tidsaspekten och tidigare kunskaper går hand i hand och gör bedömningen av
vad som ska prioriteras bort svårt.
Något som inte insågs i början av projektet var hur ytliga våra kunskaper var.
När insikten väl kom resulterade det i ett kraftigt bakslag. De kunskaper som
skolan försett oss med motsvarade inte uppdragsgivarens förväntningar.
Därmed blev de tidigare satta begränsningarna och planeringarna inte
användbara, och har med tiden omarbetats.
Genom ytterligare möten med uppdragsgivaren framtogs en projektplan och
kravspecifikation. De allt för tidiga antagandena förändrades därefter
progressivt. Redan då var det självklart av stor vikt att sätta avgränsningar som
baserades på var den dåvarande kunskapsnivån låg, detta för att kunna planera
resten av projektarbetet samt att ge Consid en tydligare bild av vad de skulle
kunna förvänta sig att projektet skulle resultera i för slutprodukt. Det här har
senare visat sig kunnat göras mycket bättre om vi hade haft de kunskaper som
vi besitter i dagsläget. Ett exempel på vad bättre förkunskaper skulle kunnat
innebära var när trelagersmodellen skulle struktureras. Från början arbetade vi
utefter Scott Mitchells[11] exempel från ASP.net, det visade sig att detta inte
var vad uppdragsgivaren ville, de ville istället att en annan modell skulle
användas. Detta skapade problem och har vart ett av det stora problemet som
projektet har dragit sig med. Alltså att det inte fanns några tidigare kunskaper i
denna sortens programmering, vilket i sig har lett till att begränsningarna har
varit svåra att förutsäga i ett tidigt skede. De har snarare kommit naturligt
utmed projektets gång.
1.4.1

Användare

Bland de första avgränsningarna som gjordes var att systemet endast skulle
kunna användas av en administratör. Det skulle alltså inte vara möjligt för
konsulterna själva att lägga in och redigera uppgifter. Däremot skulle det finnas
med i bakhuvudet under utvecklingen att det skulle vara möjligt att i ett senare
skede kunna möjliggöra detta vid en eventuell utbyggnad av systemet. Denna
begränsning gjordes främst med tanke på tidsaspekten och beslutades
tillsammans med Consid under upphandlingen av kravspecifikationen.
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1.4.2

Databasinnehåll

Ett visst ansvar har även lagts över på Consid för uppbyggnaden av databasens
innehåll. Överlämnandet av ansvaret innebar att resurser som annars skulle
använts till att leta efter information litterärt och även eventuellt via intervjuer.
Istället kunde läggas på utvecklingen av systemet.
Innehåll som Consid skulle förse oss med, se även bilaga1:
 Utbildningar/certifikat
 Tekniska kunskapstermer
 Konsultuppgifter (vid ett färdigställt system)
1.4.3

PDF-generator

Det fanns ett stort önskemål från uppdragsgivaren att det skulle finnas
möjlighet att få ut konsulternas CV:n genom att systemet automatiskt
genererade ett pdf-dokument, vilket därefter skulle kunna sparas och skrivas ut.
Detta önskemål har prioriterats bort då kunskaperna om hur detta skulle kunna
genomföras ansågs vara begränsade.
1.4.4

Silverlight

I det projektförslag som lämnades in i början av våren fanns det en tanke att
huvudtesen skulle ligga på fördjupningen av ASPX-kodning och hur väl det går
att applicera Microsoft Silverlightkod på projektets grundkod. Silverlight
används som en sminkös för systemets användargränssnitt och skulle därmed
göra systemet mer iögonfallande.
Frågeställningen ändrades däremot utmed projektets gång och det stod till slut
klart att det skulle bli en allt för svår uppgift att sätta sig in i
Silverlightkodningen. Anledningen var främst att de tidigare kunskaperna i
ASP-kodning har vart tvunget att utvidgas och fördjupas så pass mycket att det
har varit nödvändigt att göra en avgränsning. Även vetskapen om att det inte
fanns något större behov av ett mer avancerat användargränssnitt resulterade i
avgränsningen . Efter en dialog med företaget togs beslutet att det stryks från
projektet och eventuellt får bli ett framtida påbyggnadsprojekt.
1.4.5

Begränsat administrationsgränssnitt

Det kommer inte vara möjligt att via administratörsgränssnittet att lägga till
ytterligare tekniker, utbildningar eller certifieringar. Denna avgränsning har
gjorts för att spara tid i utvecklingen. Det anses inom Consid finnas tillräckliga
kunskaper för att kunna lägga in dessa direkt i databasen via exempelvis
Microsoft SQL Server Express.
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1.5 Disposition
Denna rapport börjar med en inledande text för att ge läsaren en övergripande
förståelse om projektets innehåll. Efter detta beskrivs de frågeställningar som
kommer tas upp i rapporten och de delar i arbetet/rapporten som har avgränsats.
Efter den inledande delen kommer de teoretiska beläggen som har använts och
samlats in dels under utbildningen och dels genom litteraturstudier i samband
med utvecklingen av systemet. Dessa metoder och målriktningar presenteras
översiktligt så att läsaren snabbt och enkelt skall få förståelse om hur och varför
beslut tagits.
När teorierna har presenteras kommer läsaren att få en redogörelse för hur
arbetet med projektet fortskridit, från förebyggande informationsinsamling till
hur systemet ser ut och fungerar.
Arbetet avslutas med en slutsats och diskussionsdel där erfarenheter och
slutsatser redogörs.
Notis: Termen ”studenterna” i rapporten refererar till författarna av rapporten.
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2 Teoretisk bakgrund
De teoretiska belägg som använts har insamlats dels under utbildningen och
genom litteraturstudier i samband med utvecklingen av systemet. Dessa
metoder och teorier presenteras översiktligt så att läsaren skall få en bättre
förståelse till de beslut som tagits.

2.1 Databaser
En databas används för att lagra stora mängder relaterad data. Med hjälp av
databasen kan data hämtas, uppdateras och även raderas. Ytterligare data kan
även läggas till. För att göra dessa ändringar i databasen används transaktioner,
vilket sköts av ett DBMS, Database Management System.
2.1.1

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser har funnits med länge, redan på 70- talet såg Edgar Frank
Codd behovet av relationsdatabaser och anses idag vara relationsdatabasernas
urfader. Strukturen på en relationsdatabas bygger på samspelet mellan tabeller,
relationer mellan dessa tabeller och primära nycklar samt yttre nycklar. Varje
tabell i databasen har ett unikt namn, och är tvådimensionell med rader och
kolumner. Varje rad som tabellen består av har i sin tur även dem unika
namn.[1]
För att koppla samman två tabeller användes s.k. Primary Keys och Foreign
Keys. T.ex. kan en Primary Key med ett unikt id från en tabell agera som
Foreign Key i en annan för att på så sätt koppla samman data från flera tabeller.
Som vi ser på bilden, se figur 1, så hanterar den vänstra tabellen endast
uppgifter om själva konsulten och ingenting annat. Primärnyckeln i Consulttabellen är ConsultID, och den hittas även i Education- tabellen, men här agerar
den som Foreign Key. [1]

Figur 1 Databastabeller
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2.1.2

Normaliseringsformer

Ett av de vanligaste sätten att effektivisera en databas ur perspektivet att ta bort
överflödig data och se till att endast relaterad data existerar kallas för
normalisering. Det finns många olika regelnivåer vilka innebär olika hög grad
strikthet. Oftast räcker det att normalisera enligt de tre första nivåerna. Dessa
tre nivåer kallas första, andra och tredje normaliseringsformen. Där den tredje
är den mest strikta.
Här listas de tre normaliseringsformerna från MSDN:s hemsida. [2]
 Första Normaliseringsformen (1NF)
o Eliminera återkommande grupper i enskilda tabeller.
o Skapa en separat tabell för varje uppsättning relaterade data.
o Identifiera varje uppsättning relaterade data med en primär
nyckel.
 Andra Normaliseringsformen (2NF)
o Skapa separata tabeller för uppsättningar av värden som gäller
flera poster.
o Relatera dessa tabeller med en sekundärnyckel.
 Tredje Normaliseringsformen (3NF)
o Eliminera fält som inte är beroende av nyckeln.
2.2 SQL
SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat språk för
kommunikation till, från och inom databaser. Grunden till SQL lades på 70talet av Edgar F. Codd, och har sedan dess varit under utveckling, och är idag
det SQL:2003 som är den senaste standarden. SQL kan implementeras i ett
flertal olika system, som t.ex. MySQL, Oracle, DB2 och Microsoft SQL
Server. Det finns olika typer av kommandon, Data Manipulation Language,
som kan exekveras i databaser, t.ex. SELECT som hämtar data utifrån de
parametrar som har angivits i sökfrågan. INSERT utför skrivning till
databasen. UPDATE uppdaterar data i databasen och DELETE tar bort data.
SQL- frågan är inte versalkänslig och det spelar alltså ingen roll om gemener
och versaler blandas. En fråga ska alltid avslutas med semikolon, annars förstår
inte SQL-motorn att frågan är slut. Databasen hanterar SQL- frågorna som
ställs och letar i tabellerna som databasen består av. Tabellerna i sin tur består
av rader och kolumner med värden och data. I en relationsdatabas kan det
ställas mer komplexa SQL- frågor för att matcha värden från flera olika
tabeller.[9]
2.2.1

Exempel på SELECT-kommando i SQL

SELECT tabell1.attribut1, tabell1.attribut2
FROM tabell1;
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2.3 Objektorienterad programmering
Objektorienterad programmering har öppnat dörrarna för en mer kraftfull
programmeringsmiljö. Möjligheten till att återanvända objekt och kod över en
hel applikation medför att utvecklingsprocessen blir betydligt mycket
effektivare. Applikationer som är uppbyggda på objektorienterat vis kan även
leverera dynamiskt önskat resultat till slutanvändaren vid körning. Objekten i
applikationen förväntar sig alltså data från användaren som det sedan kan
behandla och generera ett resultat utifrån. Objekten i fråga kan lagras i
datastrukturer i form av till exempel datalistor, datatabeller eller datasets. De
här olika datastrukturerna kan sedan fyllas med den önskade informationen,
beroende på vad applikationen är tänkt att utföra.
Ett objekt är en unik entitet som är fristående från alla andra entiteter, och är
produkten av det som en ”class” har genererat. Objektet kan till exempel
skickas och hämtas från olika procedurer och tilldelas variabler med olika
värden.[18]
Figur 2 är ett exempel på hur objekt samspelar med attribut, procedurer och
metoder. Objektet i det här exemplet är ”Konto”, och har skapats av en klass.
Det kan finnas flera instanser av objektet, alltså olika konton, men med olika
attribut i form av saldo och aktivitet. Fördelen med detta är att alla konton
använder sig av samma metoder, procedurer och klasser men i en egen
innesluten instans. Om ett uttag från kontot skall genomföras anropar objektet
en procedur som i sin tur utför metoden, i det här fallet ett uttag.

Figur 2 Objekt
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2.4 Trelagersmodellen
Trelagersmodellen är en av flera alternativ till hur strukturen av ett projekt kan
byggas upp rent logiskt, och är ett bra komplement till objektorienterad
programmering. Det hela baseras på att dela upp till exempel metoder,
databasanrop och klasser i olika lager. En fördel med en applikation som är
uppbyggd på flera lager är att det är lätt att återanvända kod på flera ställen i
projektet.
En tumregel kring flerlagersmodellen är att ett lager endast ska kommunicera
med lagret precis under, och inte med lagret två nivåer under. En
flerlagersarkitektur ökar även säkerheten, då till exempel sökvägar till
databaser inte finns i presentationslagret, samt att man har möjlighet till att
distribuera de olika lagrena på olika fysiska servrar.
Nedan följer en förklaring av de tre lagrena som modellen består av:
2.4.1

Lager 1 - Presentation Layer

Presentationslagret är det yttersta lagret. Det kan närmast ses som ett skal som
innehåller det användaren kommer att se. Här ligger alla aspx- sidor som
innehåller all kod gällande det grafiska.
2.4.2

Lager 2 - Business Logic Layer

BBL-lagret står för Business Logic Layer och är det lager som behandlar data
som skickas mellan presentationslagret och DAL. Här görs kontroller och
beräkningar och andra logiska beslut. BLL- lagret fungerar som ett filter för
alla data som skickas mellan presentationslagret och DAL. BLL- lagret sköter
också transporten mellan dessa två.
2.4.3

Lager 3 - Data Access Layer

Det tredje och sista lagret är det så kallade DAL-lagret. DAL står för Data
Access Layer och är det lager som sköter all kommunikationen med databasen.
Det är där kommunikationen till databasens DBMS sköts.
2.4.4

Systemuppbyggnad

En positiv möjlighet i trelagersmodellen är att det går att bestämma vad i
applikationen som ska renderas på servern och vad som ska renderas i
klientdatorn. [8]
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2.5 Design och utformning
2.5.1

10 Usability Heuristics

Inom interaktionsdesign finns det en hel del riktlinjer och standarder bör följas
för att kunna åstadkomma ett effektivt och användarvänligt system. En
checklista som är brett använd är Jakob Nielsens 10 Usability Heuristics som
utkom 1990. Nielsen har satt ihop en lista med tio punkter som behandlar
områden som bör finnas i åtanke när en applikation eller ett system designas. I
och med att denna lista är de facto och framtagen av Jakob Nielsen och inte bör
skrivas om i egen version så väljer vi här att citera Nielsen [3], (texten är
översatt från engelska till svenska):
2.5.1.1

Synbarhet om systemstatus

”Systemet ska alltid informera användarna om vad som händer genom lämplig
feedback under rimlig tid”.
2.5.1.2

Samspel mellan systemet och den verkliga världen

”Systemet ska prata samma språk som användarna genom ord, fraser och
koncept som användarna känner igen. Alltså inte system eller djupt tekniska
termer. Följ den verkliga världens konventioner och låt information visas i
naturlig och logisk ordning”.
2.5.1.3

Användarkontroll och frihet

”Användare väljer ofta fel systemfunktioner av misstag, och kommer därmed
behöva en tydlig ”nödutgång” för att lämna det oönskade steget utan att behöva
gå igenom en lång process”.
2.5.1.4

Överensstämmelse och standards

”Användare ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller
handlingar medför samma sak”.
2.5.1.5

Förhindrande av fel

”Något som är ännu bättre än bra formulerade felmeddelanden är god design
som förhindrar att fel över huvud taget uppstår. Eliminera felaktiga tillstånd
eller ge användaren möjlighet till att bekräfta steget innan handlingen
genomförs”.
2.5.1.6

Hellre igenkännande än ihågkommande

”Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt, handlingar
och val synliga. Användaren ska inte behöva minnas information från en del av
dialogen till en annan. Manual för hur systemet ska användas ska finnas synlig
eller tillgänglig när den behövs”.
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2.5.1.7

Flexibilitet och effektivt användande

”Acceleratorer - osedda av de nya användarna – kan ofta öka graden av
interaktion för de erfarna användarna. Systemet ska alltså leverera
funktionalitet med avseende på både oerfarna och erfarna användare. Tillåt
användarna att utföra återkommande handlingar”.
2.5.1.8

Estetisk och minimalistisk design

”Dialoger ska inte innehålla information som är irrelevant eller onödig. All
extra information i en dialog konkurrerar med den relevanta informationen och
drar ner på den relativa synligheten”.
2.5.1.9
Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återkomma från
felmeddelanden

”Felmeddelanden ska uttryckas i klarspråk, inte i felkoder. Exakt visa vad felet
är och föreslå en lösning”.
2.5.1.10

Hjälp och dokumentation

”Även om systemet kan användas utan dokumentation, så är det en bra idé att
förse användarna med hjälp och dokumentation. All sådan information ska vara
lätt att söka i, beroende på användarens handling, och lista konkreta steg som
ska utföras”.

2.6 Versionshanteringssystem
Versionshanteringssystem används av bland annat systemutvecklare för att
hålla koll på olika revisioner av exempelvis projekt och dokument. I projekt
inom systemutveckling arbetar oftast fler än en person med projektet under en
längre period, det är därför av stor vikt att de olika systemutvecklarna kan
arbeta simultant, utan att källkod skrivs över eller försvinner.
Versionshanteringssystemet gör det möjlig för utvecklarna att dela med sig av
källkod, men även sammanfogning av koden, så kallad ”merging”.[15]
Det finns ett flertal alternativ av versionshanteringssystem på marknaden.
Grunden till den här typen av program lades av CollabNet Inc år 2000 i ett
försök till att komma tillrätta med bristerna som fanns hos så kallade CVSsystem, Concurrent Version System. CVS fungerar i princip på samma sätt som
subversionshanteringsprogram (SVN). En stor skillnad mellan CVS och SVN
är att SVN kontrollerar versioner av filer och dess innehåll i ett helt
katalogträd, medans CVS endast kontrollerar enstaka filer.
2.6.1

Förklaring av versionshantering

Versionshantering kan närmast liknas med bearbetning av ett Word-dokument
då man väljer att spara en helt ny version av dokumentet för att varje gång man
gör ändringar i det. Därmed kan man vara säker på att man inte har förstört
något i sitt dokument. För att skilja dessa filer åt räcker det att byta namn på
dem i form av exempelvis ett versionsnummer eller datum. Detta är en väldigt
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enkel typ av versionshantering och fungerar oftast förhållandevis bra för bilder
och dokument.
Vid programmering kommer denna metod däremot att ställa till problem då
begränsningarna är allt för stora. Vid programmering sker ofta frekventa
förändringar i källkoden och filer kan vara beroende av varandra i mycket
större utsträckning än stycken i ett Word-dokument. Detta medför att den mista
ändringen kan ställa till stora problem. Versionshanteringssystem har som mål
att göra backup på systemet så att man kan återuppbygga systemet vid
konflikter i och mellan filer. Det kan även förebygga konflikter genom
synkronisering, testmiljö och sammanfogning av olika ändringar i filerna.
2.6.2

Tre typer av versionshantering

Det finns tre olika sätt som versionshantering kan ske på vilka är:
1. Den första är att filen vid hämtning av person A låser sig och kommer
inte kunna hämtas eller redigeras av person B förrän person A sparar
och låser upp filen igen.
2. Person A och B läser filen samtidigt och får därmed varsin kopia av
originalfilen. Sparar först person A sina ändringar i filen kommer person
B inte kunna spara sin version utan måste först läsa in person A:s
version av filen.
3. Person A jämför och sammanfogar sin fil med originalfilen och sparar
sedan denna som originalfilen. Efter att person A är klar jämför Person
B sin fil med originalfilen och sammanfogar dessa och sparar som
originalfil.
2.6.3

Konflikthantering

Ett problem som kan uppstå vid den tredje varianten är att person B:s version
innehåller ändringar som även person A har gjort. SVN-programmet som då
används kommer att flagga detta som en konflikt. Detta problem kommer inte
programmet själv kunna lösa utan måste skötas manuellt. Detta medför att
person A och B måste kommunicera med varandra för att nå en lösning. Den
här metoden innebär en betydlig minskning av källkodskonflikter och i
kombination med en bra kommunikation mellan programmerare kan problem
nästan helt uteslutas.[16]
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Figur 3 Konfliktbeskrivning [17]

I exemplet, se fig 4, har Person A lagt till ost i matlistan men tagit bort ägg. När
sedan Person B skall lägga till sina ändringar så har redan raden med ägg
ändrats (tagits bort). Programmet kommer inte kunna lösa detta problem själv
utan kommer behöva hjälp av någon eller båda personerna. Det kan göras i ett
fönster liknande fig 5. I den övre vänstra rutan ser man en version av filen, och
i den högra rutan den andra versionen. Man får en överblick och kan snabbt
avgöra vilka rader man ska spara, redigera eller flytta.

Figur 4 TortoiseSVN - Konflikthantering
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Figur 6 visar hur det kan se ut när man försöker dela med sig av en ny version
och en konflikt uppstår. Den berörda raden markeras med rött och användaren
meddelas att en konflikt har skett. I detta skede krävs att de som ansvarar för de
olika versionerna går igenom vad som ska sparas eller vas som kan förbises.

Figur 5 TortoiseSVN - Filkonflikt
2.6.4

Versionshanteringssystemets uppbyggnad

Versionshanteringssystem är uppbyggda genom att det finns en databas
placerad på en server som innehåller originalfilerna. En eller flera klienter är
sedan uppkopplade mot servern, och klienterna har en kopia på originalfilerna
lagrade på sin lokala disk. På servern finns en katalog som kallas för ”trunk”
vilket är en tillfällig förgrening av originalfilerna från klientens dator.
2.6.4.1

Grundfunktioner

Det man börjar med att göra är en så kallad ”check in” då man laddar ner
originalfilerna från servern. Skapar man en helt ny fil som skall ligga på
servern använder man sig av funktionen ”add”. Gör man ändringar i en fil som
redan existerar använder man sig istället av ”commit”. Innan detta görs bör
man dock uppdatera filerna så att man är säker på att man har den senaste
versionen. Vid ”commit” har man möjlighet att lägga till ett skriftligt
meddelande där man kan beskriva vilka ändringar som gjorts. När
uppdateringen sedan är klar fås ett nytt revisionsnummer.[17]
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Figur 6 TortoiseSVN - Meny
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3 Genomförande
Här kommer hela processen med arbetat att presenteras. Läsaren får en
uppfattning i allt från vilka förutsättningar som fanns att arbeta med till hur
arbetet lades upp med utvecklingen. Här presenteras även funktionerna i
systemet.

3.1 Arbetsmiljö / hårdvara
I ett tidigt skede av projektet fick vi erbjudande om att få ett eget rum på
Consids kontor i Jönköping där vi skulle få tillgång till kontorsbord och stolar.
Detta var ett bättre alternativ än att sitta i skolan då den miljön skulle påverkat
oss negativt eftersom den dels kan uppfattas störande och att vi då skulle ha
mycket sämre möjlighet att få hjälp med kodningen.
Företaget hade dock inte möjlighet att låna ut datorer som kunde användas vid
utvecklingen, istället användes studenternas privata bärbara datorer. Dessa
datorer hade inte den ultimata prestandan men klarade ändå av att kompilera
vårt projekt.

3.2 Mjukvara
Den mjukvaran som har använts har tillförskaffats genom skolans avtal med
MSDN där vi kostnadsfritt får ta del av Microsofts utvecklingsverktyg. De
övriga programvarorna är kostnadsfria alternativ som valts främst på grund av
att projektet inte har någon budget att arbeta med.
3.2.1.1

Visual Studio

Eftersom systemet skulle programmeras i C# så valde vi att jobba med
utvecklingsverktyget Visual studio. Visual Studio är en utvecklingsapplikation
från Microsoft för att skapa bland annat webbapplikationer i ASP.net. Det hela
grundar sig på .NET Framwork.[4]
3.2.1.2

TortoiseSVN – Simultan utvecklingsmöjlighet

TortoiseSVN är en så kallad shell extension, alltså en utökning av den
befintliga Microsoft Windows- utforskaren vilket gör att programmets
funktioner nås direkt från Windows-gränssnittet efter installation. Efter
installation av TortoiseSVN på systemet dyker det upp fler menyalternativ vid
högerklick på filer och mappar.
Det finns ett flertal alternativ av så kallade Subversion- program som
underlättar den här typen av simultant arbete. Den som vi använder oss av heter
TortoiseSVN. [5]
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När vi programmerar så sker detta lokalt, sedan när man är klar så delar man
med sig av koden genom att skicka upp koden till servern, sedan får de andra
projektmedlemmarna uppdatera projektmappen från servern för att få tillgång
till den senaste revisionen. Skulle det hända att man av någon anledning skulle
ha arbetat mot samma fil, och försöker dela med sig av detta säger
TortoiseSVN ifrån och meddelar att en konflikt har skett. Vid konflikt får
koden ses över, och ett val om vad som ska sparas, redigeras eller tas bort
måste tas.
3.2.1.3

Databashantering

För att kunna arbeta med databasen så har dels SQL Server 2005 Express
Edition som är ett gratisverktyg från Microsoft använts. Den integrerade
funktionen som finns i Visual Studio 2008 för hantering av databasen är
däremot den vi använt mestadels.
3.2.1.4

Skapande av GUI

För att kunna skapa övergripande förslag på hur systemets GUI skulle utformas
så använde vi oss av en webbaserad tjänst från gomockingbird.com. Verktyget
har fungerat mycket effektivt då förslag har skapats snabbt och effektivt, samt
beslut om förändringar kunnat göras på en stabilare grund.
3.2.2

Server

Eftersom ASP.NET är ett serverbaserat programmeringsspråk kan man inte
förhandsgranska och köra ASPX- sidor på samma sätt som exempelvis HTML.
I Microsoft Visual Studio 2008 ingår ett program som heter ASP.NET
Development Server. Vid testkörning av webbapplikationen så startas
programmet och agerar server samtidigt som den möjliggör test från en och
samma dator.
Själva databasen som vi lagrar och hämtar all data från ligger inte lokalt på
några av datorerna som vi utvecklar med. Detta hade inte fungerat då vi är tre
som jobbar parallellt. Istället jobbar vi mot en fysisk SQL Server som finns i
byggnaden genom .NET Framework Data Provider.
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3.3 Förutsättningar och bakgrund
Här presenteras ett par av de beslut som tagits med en tillhörande förklaring till
varför valen har gjorts.
3.3.1

Varför en webbapplikation?

Valet av att göra systemet som en webbapplikation grundar sig främst i att det
var vad kunden sökte. Dessa önskemål grundas främst på att applikationen
skall vara tillgänglig var som helst vilket blir lättast att tillfredställa genom en
webbapplikation. Anledningen till att den skall vara tillgänglig över allt är
främst att kunden skall kunna gå in och göra ändringar eller lägga till nya
konsulter var denne än befinner sig. Men det grundar sig lika mycket på att
systemet i framtiden planeras att kunna användas av alla konsulter genom att de
har en egen personlig profil där de själva skall kunna uppdatera och ändra sina
CV:n.
3.3.2

Prestandakrav

Systemet har inga större prestandakrav då det endast kommer att behandla runt
1000 konsulter vilket inte kommer belasta systemet avsevärt mycket. Det man
får ta med i beräkningen är dock att företaget kan tänkas utöka och därmed
tvingas systemet behandla fler konsulter. Dock så skulle t.ex. en fördubbling
inte innebära några märkbart ökade behov. Tack vare att prestanda behovet är
litet så har man kunnat bortse från vissa optimeringar och därför kunna gå efter
lite enklare lösningar vilket har sparat både tid och komplexitet.

3.4 Förarbete
För att arbetet med projektet skulle ske på ett effektivt och professionellt sätt så
inleddes arbetet med ett antal förebyggande uppgifter. På så sätt skapades en
stabilare grund att stå på vid utvecklingen.
3.4.1

Kunskapsutökning

Innan projektet började fanns det en grundläggande plan på hur systemet skulle
byggas upp. Dessa antaganden som då gjordes visade sig dock helt skilda mot
vad som skulle komma att bli den slutgiltiga systemkoden.
Tidigt slog uppdragsgivaren fast att de ville ha systemet uppbyggt kring en
trelagersmodell vilket förenklade arbetet då kod skulle kunna återanvändas.
Det skulle även göra det enklare för dem själva att senare kunna utveckla
systemet ytterligare vid behov. Det fanns dock inga tidigare erfarenheter av att
strukturera upp koden på detta sätt. Det innebar att vi inledde projektet med att
studera Microsoft egen trelagersmodell vilket det fanns goda beskrivningar av
på deras MSDN-sida. Under ungefär en vecka gjordes en del övningar och
försök för att få en förståelse för strukturen.
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Efter ett delmöte med uppdragsgivaren stod det klart att fel metod hade
använts. De ville istället använda sig av en metod som är (mer etablerad hos
företag). Detta innebar dock inte att hela veckan hade varit förgäves, utan vi
kunde applicera delar av de tidigare studierna och därmed snabbare få en
förståelse av den nya metoden. Det fanns ett stort problem, det var att det vi
inte redan visste fanns det inte heller några tydliga litterära riktlinjer för. Vi
blev istället introducerade i modellen av Robert Larsson på Consid. Han har
sedan vart vår största kunskapsbank när kunskapsluckor uppkommit.
Information har även insamlats från främst MSDN:s hemsida men även ett par
andra väletablerade forum så som följande:
 forums.asp.net
 dotnetetpearls.net
 msdn.microsoft.com
 daniweb.com
3.4.2

Målgrupp

Målgruppen för detta system är i dagslägget väldigt begränsat, eftersom det
endast är marknadsavdelningen på Consid som skall använda systemet. Det är
därför svårt att specificera och utgå utifrån en målgrupps egenskaper då man
aldrig kan vara säker på vem detta kan vara. Därför har vi istället utgått utifrån
marknadsavdelningens önskemål och krav på systemet. Dessa har samlats in
dels genom bestämda möten med även genom en öppen dialog allt eftersom
utvecklingen har fortgått.
3.4.3

Facktermer

För att enklare kunna förstå och förklara våra problem dels för Robert men
även kunna göra effektivare efterforskningar så har vi försökt införskaffa oss
större förståelse för de olika facktermer som används. Dessa har introducerats
för oss i skolan men kunskaperna har förnyats och utvidgas med hjälp av
litterära studier från bland annat MSDN2 och även tidigare skollitteratur.

2

http://msdn.microsoft.com
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3.5 Arbetsmetod
3.5.1

Framtagning av koden

För att kunna skriva den kod som systemet är uppbyggt på har olika metoder
använts. Som det nämndes ovan har Robert hjälpt oss när allt för svårlösta
problem har uppstått. Innan Robert rådfrågades har pseudokod byggts upp för
att på så sätt få en bättre förståelse av problemet. Kunde problemet inte lösas
införskaffades ny kunskap från olika kodforum. På så sätt kunde vi sedan
försöka utarbeta en kodlösning. Det var ofta ett fungerande koncept men kunde
vara väldigt tidsödande. När en bit kod som kunde tänkas fungera hittats
testkördes systemet via den inbyggda debug- funktionen i Visual Studio. I vissa
fall hittades en fungerande lösning direkt men det valigaste var att koden
behövde omarbetas. Detta gjordes genom att koden stegades igenom steg för
steg så att den till slut genererade den utdata som eftersöktes.
3.5.2

Databas, relationer och nycklar

Databasen vi har byggt upp har finjusterats flera gånger under projektets gång
alltefter att man märkt att visa relationer och nycklar inte riktigt skulle fungera
tillsammans på det sätt som var tänkt från början.
Vi insåg ganska tidigt att vi skulle vara tvungna att ha en hel del mellantabeller
i vår databas för att kunna matcha ihop t.ex. en konsult med en teknik. En eller
flera konsulter kan ha kunskap om en eller flera tekniker, och likaså åt andra
hållet. Vi löste matchningen med hjälp an en egen tabell mellan konsulttabellen
och tabellen för teknisk kompetens. Registrerar man en ny konsult i systemet så
sparas data i tabellen ”ConsultTech”, och där binder vi samman konsultens
unika ID tillsammans med den unika nyckeln för den tekniska kompetensen,
samt en gemensam nyckel för att kunna identifiera relationen.

3.6 Design och navigation av användarmiljön
3.6.1

Sidstruktur

Vid byggandet av webbapplikationer i Visual Studio och ASP.net brukar man
använda sig av så kallade Masterpages med tillhörande Web Content Forms.
De element man placerar i Masterpage kommer mer eller mindre vara statiska
och inte förändras särskilt mycket. Den del av webbapplikationen som
förändras under navigationen är just Web Content Form. Det finns ett antal
fördelar med detta, t.ex. om man behöver redigera huvudmenyn så räcker det
att göra det på ett ställe, alltså i Masterpagen. Hade man istället valt att använda
vanliga Web Forms så hade man varit tvungen att dels lägga in menyn i alla
sidor, samt redigera menyn vid behov i alla sidor. Vi har alltså en statisk och en
dynamisk del i vår webbapplikation.
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Det finns tre övergripande kategorier inom navigationen och strukturen vi
behövde täcka, dessa är:
 Var är jag
 Var finns informationen som eftersöks
 Hur kommer jag till informationen
Om vi ser till den första punkten så får man svar på detta då det står högst upp
på samtliga sidor i applikationen. T.ex. på sidan för att lägga till utbildning
utgörs rubriken av texten ”Lägg till konsult – Lägg till utbildning”. Det liknar
breadcrumbs, men skillnaden är att rubriken inte är klickbar. Aktuell position i
applikationen står även i webbläsarens titelfält.
Punkt två utgörs av den horisontella huvudmeny som alltid finns tillgänglig,
oberoende av vilken undersida man befinner sig på.
Den tredje punkten handlar om att klart och tydligt visa för användaren att det
faktiskt är en klickbar länk. Här har vi använt oss av tydliga menytexter med
tillhörande hovereffekt när man drar markören över ett menyval. Helt vanliga
textlänkar har även de en annan stil än den övriga texten för att klargöra för
användaren att det är en hyperlänk. Knappar används också i systemet, klickar
man på dessa exekveras den funktion som tilldelats knappen. Här är det
vedertaget att någonting sker vid ett knapptryck så inga övriga stilattribut
behöver läggas till.

Figur 7 Den horisontella menyn med hovereffekt
3.6.2

Designval

I projektets startskede funderade vi en hel del över vilken struktur vi ville ha på
webbapplikationen. Vi valde att utgå från Consids publika webbsida. Vår
design fick ärva vissa delar härifrån, t.ex. färger, navigation och storlek.
Uppdragsgivaren hade inga krav på designen, deras krav låg på ett fungerande
system. Detta gav oss fria händer gällande designen, vilket var till stor fördel då
vi inte var låsta till en bestämd struktur.
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3.6.2.1

Användning av wizard

I den ursprungliga modellen av systemets del där man registrerar nya konsulter
hade vi tänkt använda oss av en flerstegsmodell. Denna modell fungerade som
så att när man har fyllt i personuppgifterna så klickade man på nästa flik där
utbildningsinformation skulle fyllas i, sedan teknisk kompetens och så vidare.
Den här strukturen fungerade inte särskilt bra i vårt fall om man skulle vilja
lägga till fler utbildningar. Låt oss säga att man har fyllt i alla uppgifter som
krävs, men vill lägga till ytterligare en utbildning eller certifiering i konsultens
profil. Hade man tryckt spara, för att sedan lägga till den nya, så hade all data
skickats ner till databasen, sedan hade alla textfält och formulärs inskrivna
information försvinna. Vid "Spara" sker en Postback som genererar detta
fenomen. Anledningen till att all information i alla steg försvinner ur
formulären är att allt låg på samma sida, endast uppdelat i synliga eller inte
synliga div- classer.
3.6.2.2

Omarbetning

Man skulle kunna gå runt det här problemet med hjälp av AJAX och
funktionen Partial Page Update som kapslar in en angiven sektion av sidan och
endast uppdaterar detta. Vår fokus låg dock inte på AJAX , samt att vi inte
behärskar språket fullt ut, så vi valde istället att dela upp registreringen på olika
sidor. Det första steget är att fylla i personuppgifter och ladda upp eventuell
profilbild, när man har gjort detta och trycker på ”spara” kommer man till en
konsultöversiktssida innehållande sektioner för teknisk kompetens, utbildning,
referenser och uppdrag. I varje sektion finns nu en knapp som vid klick tar en
till sidan för inmatning av den valda sektionen. Vid sparning av informationen
kommer man återigen till konsultöverblickssidan. Här ser man kortfattad
information om inskriven data, och har möjligheten att lägga till nya uppgifter.

Figur 8 Skiss på alternativet till en wizard
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3.6.3

Meny

Huvudmenyn valde vi att placera horisontellt på sidans sektion. Dels för att
vinna mer utrymme i själva innehållssektionen där alla undersidor laddas, men
även för att det är lättnavigerat och stilrent. Vår meny innehåller endast sex
stycken menyval; Hem, Lägg till, Redigera, Ta bort, Sök och Logga ut. Dessa
får plats i en horisontell meny utan att användbarheten tar skada. Hade vi haft
betydligt många fler menyval hade en vertikal vänsterjusterad meny varit att
föredra.
3.6.4

Sidbredd

Meningarna går isär vad det gäller bredden av en webbapplikation, och detta
förändras kontinuerligt i takt med att tekniken går framåt och datoranvändare
börjar använda monitorer med större upplösning. Vår applikation kommer till
en början användas internt på Consid, där de har monitorer med hög
upplösning. Vi tog ändå med i åtanke att det kan hända att någon loggar in i
systemet på en bärbar dator som inte alla gånger har särskilt hög upplösning.
Systemet fick en bredd om 1024 pixlar. Detta kan tyckas vara mycket, men det
är mycket data som kommer att behandlas väl inne i systemet som i sin tur
kräver gott om plats. Man skulle kunna dela upp innehållet på flera sidor och på
så sätt vara i behov av mindre plats, men då börjar tyvärr användbarheten ta
skada.
Enligt en undersökning utförd av W3Schools i januari 2010 hade 76 % av
internetanvändarna en upplösning större än 1024*768. Med detta konstaterat
kunde vi bestämma oss för en bredd på 1024 utan att behöva oroa oss över att
information skulle hamna utanför monitorns yta.[7]
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Upplösning - Januari 2010
1% 0%
3%
20%
Högre
1024*768
800*600
640*480
76%

Okänt

Diagram 1 Upplösning-Januari 2010 [12]

Högre upplösning än 1024*768 - Januari 2010
3%

3%

1280*1024

2% 1%
6%

1280*800

24%

1440*900

5%

1680*1050

6%

1920*1200
1366*768

13%

23%

1920*1080
1152*864

14%

1600*1200
1280*768
Övriga
Diagram 2 Högre upplösning än 1024*768 - Januari 2010 [13]
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3.6.5

Obligatoriska fält

Enligt kravspecifikationen som vi arbetat efter klargjordes det att vissa fält i
registreringen av en ny konsult var tvungna att fyllas i, till exempel förnamn,
efternamn och e-postadress på personuppgiftssidan. Användarna av systemet
vet att dessa fält är obligatoriska, så sannolikheten att de lämnas tomma är inte
så stor. Detta förhindrar inte att något skulle gå fel vid registreringen och att
fälten lämnas tomma av misstag. Därför har vi bundit så kallade Required Field
Validators till de fälten som är obligatoriska. Om användaren försöker lägga till
en konsult och lämnat ett obligatoriskt fält tomt så meddelar systemet
användaren om felet och går inte vidare innan kompletterande information har
matats in. Redan på databasnivå har vi satt de obligatoriska tabellraderna till att
inte låta sig ta emot NULL. Hade vi inte använt oss av Required Field
Validators hade vi fått ett felmeddelande som talar om att vi försöker sätta in
NULL i databasen.
3.6.6

Implementering av 10 Usability Heuristics

Figur 9 Förklaring av symboler
3.6.6.1
Synbarhet om systemstatus
I vårt projekt har vi en del funktioner och handlingar som skulle kunna tänkas ta en
del tid att genomföra, t.ex. ladda upp profilbild. Här skulle vi kunna använda oss av en
indikator som visar att bilden håller på att laddas upp. Vi skulle även kunna ha en
indikator som visar att systemet håller på att ta fram de poster som matchar en
inskriven sökfras. I och med att systemet kommer att användas internt och alla
handlingar kommer gå så pass fort så såg vi inte något behov av en sådan funktion.
Däremot har vi lagt in bekräftelser på olika handlingar, till exempel när man har
redigerat en konsults profil blir man varse om detta genom en informationsruta.
3.6.6.2

Samspel mellan systemet och den verkliga världen

Vi inläggning av en ny utbildning i en konsultprofil har vi använt oss av en
grön rund symbol med ett plustecken, se fig 9. Plustecknet känner man igen och
användaren förstår direkt att om man klickar på den knappen så kommer den att
hantera en tilläggning. För att ta bort information ur systemet använder vi oss
en röd symbol med ett kryss i. För redigering av information klickar
användaren på en ikon som föreställer ett ark med tillhörande penna. För
sökning i systemet används en ikon föreställande ett förstoringsglas. Efter
diskussion och testkörning tillsammans med inblandade parter hos
uppdragsgivaren fick vi bekräftat att symbolerna tolkades rätt.
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3.6.6.3

Användarkontroll och frihet

Vi har valt att lägga in länkar på alla sidor som gör det möjligt för användarna
att gå tillbaka till föregående sida. Till exempel är kanske användaren klar med
inmatningen av personuppgifter och ska lägga in information om utbildningen,
men råkar av misstag navigera till sidan som hanterar inmatningen av teknisk
kompetens. Då finns alltid en länk i överkant som gör det möjligt för
användaren att gå tillbaks ett steg utan att behöva använda webbläsarens
tillbaka- knapp.
3.6.6.4

Överensstämmelse och standards

Alla steg för inmatning av information i en konsults profil går till på liknande
sätt. Alla sidor är tillgängliga från konsultöverblicken. Användaren behöver
inte känna sig vilsen p.g.a. att alla sidor följer samma mönster. Även tabellerna
som visar informationen som har matats in följer samma design. Ikoner för
redigera, ta bort, lägg till och sök är även de samma, oberoende av vilken sida
man befinner sig på.
3.6.6.5

Förhindrande av fel

Utefter kravspecifikationen har vi satt att vissa textfält ska vara obligatoriska,
t.ex. kan man inte lägga till en ny konsult om man inte har fyllt i för – och
efternamn, samt e-postadress. Försöker användaren spara informationen utan
att ha fyllt i de obligatoriska fälten visas ett meddelande om detta.
3.6.6.6

Hellre igenkännande än ihågkommande

I och med att systemet är relativt platt i sin struktur finns allt tillgänglig endast
ett par klick bort. Användaren behöver inte stega sig ner i kategorier och
undersidor för att utföra en handling.
3.6.6.7

Flexibilitet och effektivt användande

Rent användarmässigt är systemet väldigt lättnavigerat. Det finns inget behov
av att göra det ännu snabbare i form av genvägar och kortkommandon, detta
hade riskerat den övergripande funktionaliteten i systemet.
3.6.6.8

Estetisk och minimalistisk design

Designen av systemet är lättöverskådlig och de olika tabellerna följer samma stil. För
att snabbt kunna skilja en rad från en annan så är varannan rads bakgrund lätt tonad,
se fig 10. Detta förenklar även läsningen i sidled för ögat.
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Figur 10 Uppdragstabell

3.6.6.9
Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återkomma från
felmeddelanden

Om användaren försöker nå en sida som inte finns vill man helst inte ha en
standard 404- sida, utan en sida som beskriver problemet på ett mindre
dramatiskt vis, se fig 11. Därför har vi skapat en egen 404- sida i systemet som
beskriver vilket problem som uppstått.

Serverfel i tillämpningsprogrammet /.
Det gick inte att hitta resursen.
Beskrivning: HTTP 404. Resursen som du letar efter (eller ett av resursens beroenden) kan ha tagits
bort, namnet kan ha ändrats, eller också är den inte tillgänglig för tillfället. Kontrollera att stavningen i
URL:n nedan är korrekt.

Figur 11 Felmeddelande

3.6.6.10

Hjälp och dokumentation

I sidfoten på systemet, som alltid är tillgänglig, finns en länk till en hjälp–och
supportsida om användaren skulle vara osäker på hur man jobbar i systemet. Vi
har designat och byggt systemet på ett sådant vis så att behovet av en manual
förhoppningsvis inte är nödvändig, men det är alltid bra att en sektion för hjälp
finns tillgänglig.
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3.7 Strukturering av koden
3.7.1

Trelagersstruktur på Solution

En av fördelarna med att använda sig av en
flerlagersstruktur är att det blir lättare att
underhålla och uppdatera sin webbapplikation.
Ett alternativ är skriva connectionstrings och
SQL- anrop direkt i källkoden på sidorna man
arbetar med. Väljer man den sistnämnda
metoden blir det dock väldigt omständigt att
uppdatera applikationen efter att man
exempelvis har gjort förändringar i databasen. I
vår applikation har vi inga connectionstrings
eller SQL- kommandon direkt i källkoden över
huvud taget. Istället har vi placerat den högsta
anslutningsmetoden i code-behind-filen, som i
sin tur anropar motsvarande klasser och
entiteter i underliggande lager. Dessa i sin tur
hämtar och skickar data till och från databasen
som ligger längst ner i arkitekturen.
Klassfilerna, affärslogiken och
databasanslutningarna ligger inte i samma
projekt som resten av applikationen, utan ligger
i ett eget. För att få tillgång till klasserna och
metoderna som exempelvis ligger i
Common/BLL så får man inkludera detta i
filerna man jobbar med, t.ex.
Using.Common.BLL.
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Windows.Forms;
Common.BLL;
Common.Common.Entities;

Figur 13 Klassfiler
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3.8 Trelagersmodellen implementerat i systemet
Trelagersmodellen är ett smidigt och resurssnålt sätt att skicka kommandon till
databasen. Nedan beskrivs stegvis hur indata skickas till databasen till att ett
värde returneras för att verifiera om proceduren genomförts korrekt.
3.8.1

Scenario

Scenariot för kommande exempel är följande:
Användaren har varit inne på sidan där man hanterar en konsult och all dess
information. Nu vill användaren lägga till en ny utbildning till sin konsult och
har klickat knappen för att komma vidare till ”addEducation.aspx”.
3.8.2

Kodexempel

I ”.aspx”-filen, dvs. filen som laddas till webbläsaren, som innehåller all
HTML- kod, sköts allt det grafiska, det som slutanvändaren ser och kan
interagera med. Det en användare kan interagera med på sidan är t.ex. alla
element som ska ge oss vår input i detta exempel. Exempel på dessa element är
en textbox, en drop down list, en checkbox med flera. Dessa element används
efter behov i hela systemet men i detta exempel används endast textbox. Nedan
ses namnen på alla textboxar som används i detta exempel.



txtEducationName
txtEducationInstitution

<div class="uppgifter">
<table style="width: 100%;">
<tr>
<td class="style1">
Utbildningsnamn:
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtEducationName"
runat="server"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="style1">
Institution:
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtEducationInstitution"
runat="server"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<asp:Button ID="btnAddEducation" runat="server"
OnClick="btnAddEducation_Click" Text="Lägg till utbildning" />
</div>

Kodsyntax 1 addEducation.aspx
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Admin har nu fyllt i värden i alla dessa textboxar och vill spara. För att detta
ska fungera måste användaren trycka på en knapp ”Lägg till utbildning”.
Knappen som finns skapad heter ”btnAddEducation” (se syntax ovan). Denna
knapp är i sin tur bunden till metoden ”btnAddEducation_Click” som finns i
filen ”addEducation.aspx.cs” (se syntax 2).
protected void btnAddEducation_Click(object sender, EventArgs e)
{
//// hämta ConsultID
int consultID
//consultID = Convert.ToInt32(Session["ConsultSessionID"]);
consultID = 155;
//ladda in input från textbox, skapa objekt
EducationEntity education = new EducationEntity(
txtEducationName.Text,
txtEducationInstitution.Text,
Convert.ToInt32(consultID));
//kör class
EducationsBLL educationBll = new EducationsBLL();
int educationID = educationBll.InsertEducation(education);
//gick allt som det skulle?
if (educationID != null)
{
//JA skicka vidare till hantering av konsult
Response.Redirect("ConsultOverview.aspx");
}
else
{
//felmeddelande PROMPT
}

Kodsyntax}2 addEducation.aspx.cs

I metoden ”btnAddEducation_Click” hämtas först consultID, det vill säga
nyckeln för den konsult som administratören ska lägga till en utbildning till.
Den här nyckeln kommer sedan se till att utbildningen läggs till till rätt konsult.
Vanligtvis hämtas detta värde via en session innehållandes detta ConsultID. I
det här fallet sätts variablen ”consultID” till 155.
Efter det ska det skapas ett nytt objekt, innehållandes de inskrivna värdena i
textboxarna och ConsultID 155. Detta objekt ska sedan skickas mellan de olika
lagren. Vilka datatyper som ska in i detta objekt styrs av ett ”.cs”-dokument
som innehåller en eller flera klasser. I detta fall heter filen ”
EducationEntity.cs” (se syntax 3).
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public class EducationEntity
{
public EducationEntity(string educationName,
string educationInstitution,
int consultID)
{
this.EducationName = educationName;
this.EducationInstitution = educationInstitution;
this.ConsultID = consultID;
}
public string EducationName { get; set; }
public string EducationInstitution { get; set; }
public int? ConsultID { get; set; }
}

Kodsyntax 3 EducationEntity.cs
public EducationEntity(string educationName,
string educationInstitution,
int consultID)

Kodsyntax 4 EducationEntity.cs

De variabler som deklareras här är de som kommer validera den data som ska
skickas in i objektet från textboxarna. Det vill säga, se till att educationName är
av datatypen ”string”, consultID är av datatypen ”int”.
För att veta vilka variabler man ska deklarera i EducationEnitity måste man
veta vilka värden som ska in i databasen. För att få in värden i databasen måste
man veta sin SQL-sats. I detta fall används en ”stored procedure” innehållandes
en SQL som ser ut följande på följande vis:
ALTER PROCEDURE dbo.Education_Insert
(
@EducationName nvarchar(50),
@EducationInstitution nvarchar(50),
@ConsultID int
)
AS
SET NOCOUNT OFF;
INSERT INTO [Education] ([EducationName], [EducationInstitution] ,
[ConsultID])
VALUES (@EducationName, @EducationInstitution, @ConsultID)
SELECT @@IDENTITY
RETURN @@IDENTITY

Kodsyntax 5 dbo.Education_Insert

@EducationName, @EducationInstitution och @ConsultID kommer senare
innehålla respektive värden som objektet ”education” innehåller.
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//ladda in input från textbox, skapa objekt
EducationEntity education = new EducationEntity(
txtEducationName.Text, txtEducationInstitution.Text,
Convert.ToInt32(consultID));

Kodsyntax 6 addEducation.aspx.cs

Här skapas objektet ”education” där vi anropar klassen ”EducationsEntity”
för att få reda på datatyperna och även i vilken ordning vi ska hämta data. Det
är viktigt att man följer ordningen i EducatioEntity. Det vill säga
”txtEducationName.Text” är på samma plats som ”string educationName”, så
att varje data hamnar där den ska.
Nu har objektet ”education” fyllts med EducationName, EducationInstitution
och ett ConsultID. Det är nu dags att skicka vidare objektet.
//kör class
EducationsBLL educationBll = new EducationsBLL();
int educationID = educationBll.InsertEducation(education);

Kodsyntax 7 addEducation.aspx.cs

Objektet skickas här till ”Business Logic Layer” som i vårt fall heter
”EducationBLL” och finns i filen. ”EducationsBLL.cs” . Där anropas metoden
”InsertEducation” dit skickas också objektet. Det man senare kommer få
returnerat om proceduren gick som den skulle är educationID:t som skapades i
databasen. Den hämtas då till variablen educationID.
public class EducationsBLL
{
public int InsertEducation(EducationEntity education)
{
EducationAccess access = new EducationAccess();
int educationID = access.InsertEducation(education);
return educationID;
}
}

Kodsyntax 8 EducationsBLL.cs

I BLL:n går det att göra olika kontroller. Till exempel kontrollera att alla fält i
objektet är giltiga. I detta fall görs inga kontroller utan det skapas en ny access
med hjälp av ”EducationAccess” och objektet skickas med till metoden
”InsertEducation” i ”EducationAccess”. Där tas steget till Data Access Layer.
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public class EducationAccess: BaseDataAccess
{
public int InsertEducation(EducationEntity education)
{
string storprocedureName = "Education_Insert";
List<SqlParameter> parameters = new List<SqlParameter>();
parameters.Add(new SqlParameter("@EducationName",
education.EducationName));
parameters.Add(new SqlParameter("@EducationInstitution",
education.EducationInstitution));
parameters.Add(new SqlParameter("@ConsultID",
education.ConsultID));
object result = ExecuteStoreProcedureScalar(storprocedureName,
parameters);
if (result == null)
return -1;
int educationID;
if (int.TryParse(result.ToString(), out educationID))
return educationID;
else
return -1;
}
}

Kodsyntax 9 EducationAccess.cs
string storprocedureName = "Education_Insert";

Kodsyntax 10 EducationAccess.cs

Här hämtas namnet på ”stored proceduren” till ”Education_Insert”. Denna ska
senare köras ihop med nedanstående lista inehållandes alla värden som ska in i
databasen.
List<SqlParameter> parameters = new List<SqlParameter>();
parameters.Add(new SqlParameter("@EducationName",
education.EducationName));
parameters.Add(new SqlParameter("@EducationInstitution",
education.EducationInstitution));
parameters.Add(new SqlParameter("@ConsultID",
education.ConsultID));

Kodsyntax 11 EducationAccess.cs

Här skapas en lista (”parameters”) som ska innehålla alla värden som objektet
består av. ”EducationName” ska kopplas ihop med ”@EducationName”,
”EducationInstitution ska kopplas ihop med ”@EducationInstitution”
och”ConsultID” ska kopplas ihop med ”@ConsultID”. Alla variabler med
”@”-tecken hittar man i SQL-satsen som skapades i ”stored proceduren”.
Dessa variabler tar nu över respektive värde.
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object result = ExecuteStoreProcedureScalar(storprocedureName, parameters);

Kodsyntax 12 EducationAccess.cs

Nu exekveras ”stored proceduren”, det vill säga SQL-satsen körs och en ny rad
i databasen skapas, samtidigt skapas ett objekt (”result”) som innehåller det
som returnerades från ”stored proceduren”, det vill säga ”EducationID”.
if (result == null)
return -1;
int educationID;
if (int.TryParse(result.ToString(), out educationID))
return educationID;
else
return -1;

Kodsyntax
Här
utförs 13
en EducationAccess.cs
kontroll om allt gick som det ska, dvs result innehåller ett värde.
Här utförs en kontroll om allt gick som det ska, det vill säga att ”result”
innehåller ett värde. Om det inte gör det returneras ”-1” . Om det innehåller ett
värde skapas en integer-variabel (”educationID”) som senare får värdet från
attributet EducationID i den raden som ovan precis skapats i databasen. Om det
inte lyckas returneras ”fel-värdet” ”-1”. Nu returneras ”educationID” till
EducationBLL (Business Logic Layer).
int educationID = access.InsertEducation(education);
return educationID;

Kodsyntax 14 EducationsBLL.cs

Här kan ytterligare kontroller utföras men i detta exempel görs inga fler utan
integer-variabeln ”educationID” innehåller fortfarande ”EducationID” och
returneras till Presentation Layer.
int educationID = educationBll.InsertEducation(education);
//gick allt som det skulle?
if (educationID != null)
{
//JA skicka vidare till hantering av konsult
Response.Redirect("ConsultOverview.aspx");
}
else
{
//felmeddelande PROMPT
}

Kodsyntax 15 addEducation.aspx.cs

Här kontrolleras så att allt gick som det skulle, dvs ”educationID” innehåller ett
värde. Gör den det länkas användaren tillbaka till hanteringen av konsult.
ConsultOverview.aspx.
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3.9 Design av databas
3.9.1

Effektivisering av databasen med normalisering

För att effektivisera systemets databas har vi använt oss av normalisering vilket
är en väletablerad metod i olika nivåer och har som huvudmål att eliminera
överflödig data och försäkra att endast relaterad data finns i en tabell. Lyckas
man med detta kommer databasen att kräva mindre resurser samt försäkra den
logiska uppbyggnaden på lagringen.
3.9.2

Exempel

Exempel på normaliseringar som gjorts är att vi till en början konstruerade
kopplingen mellan Education och Consult, se fig 14, genom att sätta en
mellantabell som vi döpte till ConsultEducation och som då innehöll
ConsultEducationID, consultID och EducationID. Vid närmare eftertanke togs
dock beslutet att detta skulle leda till överflödig data. Anledningen till detta är
att en konsult kan ha flera utbildningar men däremot kommer inte Education
kunna ha flera konsulter eftersom de kommer skapas unikt för varje konsult.
Detta ger oss en ”en till många”-relation och därför kommer mellantabellen att
bli överflödig då den inte uppfyller den tänkta funktionen som unik
identifierare. Det räcker helt enkelt med att placera ConsultID från Consult
tabellen i Education tabellen. Detta kan anses vara en normalisering av första
formen då vi eliminerar duplicerade tabeller. Även den andra regeln i första
normaliseringsmetoden realiseras genom att olika grupper av data är uppdelat i
grupper och identifieras med en primärnyckel.

Figur 14 Consult-Education
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3.10
Kommunikation mellan systemet och
databasen
3.10.1 Stored procedures eller ad-hoc SQL?

Innan vi skulle skapa våra kopplingar till databasen var vi först tvungna att göra
ett val mellan stored precedures eller ad-hoc SQL. Efter efterforskningar så
visar det sig att det finns olika åsikter om vad man skall använda. Det finns för
och nackdelar med båda och gränserna mellan dem kan till och med vara svåra
att se. Men på inrådan av Robert Larsson så togs beslutet att stored procedures
skulle användas. Några av dess styrkor är att det är betydligt säkrare i och med
att det kan förhindra SQL-injections. Det gör även att kodning av systemet blir
lättare då även SQL-koden kan behandlas genom .NET vilket förenklar
utvecklingen avsevärt. [6]
Vi använder oss av fyra olika typer av SQL- satser i våra stored procedures,
dessa är:
 SELECT
 UPDATE
 DELETE
 INSERT
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3.10.2 SELECT

SELECT använder vi då vi vill hämta in data till presentationslagret från
databasen. Ett exempel på hur SELECT- satsen för att hämta en konsults
uppgifter med avseende på dennes unika ID- nummer ser ut på följande vis:
ALTER PROCEDURE dbo.GetConsultsByConsultID
(
@ConsultID int
)
AS
SET NOCOUNT ON;
SELECT
ConsultID, FirstName, LastName, YearOfBirth, WorkingYears,
Rating, PhoneMobile, PhoneOther, Email, GeneralInfo, City, Employer,
EmployerName, EmployerContactInfo, Flag, FlagInfo
FROM
Consult
WHERE
(ConsultID = @ConsultID)
Kodsyntax 16 Select

Som vi ser i exemplet ovan väljer vi att hämta all information om en unik konsult från
tabellen Consult där Konsult- id motsvarar det vi skickar med i frågan, @ConsultID.
SET NOCOUNT kan man välja att ha ON eller OFF. Har man det på ON så
returneras inte COUNT, men vid OFF så returneras COUNT till klienten.
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3.10.3 UPDATE

UPDATE- satsen är mer komplex än SELECT- satsen. Även här så använder vi
oss av @ConsultID för att skicka med vilket ID transaktionen ska jobba med.
Varje rad i tabellen Consult får ett värde från applikationen, t.ex. får raden City
sitt värde från @City.
ALTER PROCEDURE dbo.Consult_Update
(
@FirstName nvarchar(50),
@LastName nvarchar(50),
@YearOfBirth nvarchar(50),
@WorkingYears nvarchar(50),
@Rating nvarchar(50),
@PhoneMobile nvarchar(50),
@PhoneOther nvarchar(50),
@Email nvarchar(50),
@GeneralInfo nvarchar(50),
@City nvarchar(50),
@Employer nvarchar(50),
@EmployerName nvarchar(50),
@EmployerContactInfo nvarchar(50),
@Flag int,
@FlagInfo text,
@ConsultID int
)
AS
SET NOCOUNT OFF;
UPDATE [Consult] SET [FirstName] = @FirstName,[LastName] = @LastName,
[YearOfBirth] = @YearOfBirth,[WorkingYears] = @WorkingYears,
[Rating] = @Rating,[PhoneMobile] = @PhoneMobile,[PhoneOther] = @PhoneOther,
[Email] = @Email,[GeneralInfo] = @GeneralInfo,[City] = @City,
[Employer] = @Employer,[EmployerName] = @EmployerName,
[EmployerContactInfo] = @EmployerContactInfo,[Flag] = @Flag,
[FlagInfo] = @FlagInfo
WHERE ([ConsultID] = @ConsultID)
SELECT ConsultID, FirstName, LastName, YearOfBirth, WorkingYears,
Rating, PhoneMobile, PhoneOther, Email, GeneralInfo, City, Employer,
EmployerName, EmployerContactInfo, Flag, FlagInfo
FROM Consult
WHERE (ConsultID = @ConsultID)
Kodsyntax 17 Update
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3.10.4 DELETE

Vår DELETE- sats tar tillvara på en av fördelarna som Stored Procedures för
med sig, nämligen att kombinera flera SQL- anrop i en och samma subrutin.
Viktigt att påpeka är att radera all information från Consult- tabellen sist. Tar
man bort detta först så försvinner Consult-ID:t och det blir konflikt i
transaktionen. Den kombinerade satsen för att ta bort en konsult och all den
relaterade datan i form av t.ex. utbildningar och referenser ser ut på följande
vis:
ALTER PROCEDURE dbo.Consult_Delete
(
@ConsultID int
)
AS
SET NOCOUNT OFF;
DELETE
WHERE
DELETE
WHERE
DELETE
WHERE
DELETE
WHERE
DELETE
WHERE

FROM Mission
(ConsultID
FROM Reference
(ConsultID
FROM Education
(ConsultID
FROM ConsultTech
(ConsultID
FROM Consult
(ConsultID

= @ConsultID)
= @ConsultID)
= @ConsultID)
= @ConsultID)
= @ConsultID)

Kodsyntax 18 Delete
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3.10.5 INSERT

INSERT- satsen för att lägga till en ny konsult liknar till stor del de andra SQLsatserna, vi skickar ner den inmatade informationen från presentationslagret till
databasen. I slutet av SQL- satsen står det angivet SELECT @@IDENTITY
och RETURN @@IDENTITY, detta returnerar det senast genererade unika
ID:t i tabellen, i det här fallet ConsultID.
ALTER PROCEDURE dbo.InsertNewConsult
(
@FirstName nvarchar(50),
@LastName nvarchar(50),
@Email nvarchar(50),
@YearOfBirth nvarchar(50),
@WorkingYears nvarchar(50),
@Rating nvarchar(50),
@PhoneMobile nvarchar(50),
@PhoneOther nvarchar(50),
@GeneralInfo nvarchar(50),
@City nvarchar(50),
@Employer nvarchar(50),
@EmployerName nvarchar(50),
@EmployerContactInfo nvarchar(50),
@Flag int,
@FlagInfo text
)
AS
SET NOCOUNT OFF;
INSERT INTO Consult
(FirstName, LastName, Email, YearOfBirth, WorkingYears, Rating, PhoneMobile,
PhoneOther, GeneralInfo, City, Employer, EmployerName, EmployerContactInfo,
Flag, FlagInfo)
VALUES
(@FirstName,@LastName,@Email,@YearOfBirth,@WorkingYears,@Rating,
@PhoneMobile,@PhoneOther,@GeneralInfo,@City,@Employer,
@EmployerName,@EmployerContactInfo,@Flag,@FlagInfo)
SELECT @@IDENTITY
RETURN @@IDENTITY

Kodsyntax 19 Insert
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3.11

Systembeskrivning

3.11.1 Fältegenskaper (lägga till konsult)

Här följer en beskrivning av hur processen vid inläggning av ny konsult går till.
Anledningen till beskrivningen är att läsaren skall få en bättre bild av systemets
utseende.
3.11.1.1

Personuppgifter

Efter att man fyllt i uppgifterna beskrivna nedan och klickar på ”Lägg till
konsult” sparas uppgifterna till databasen och man blir omdirigerad till
konsultöverblicken (ConsultOverview.aspx). På den här sidan visas all
information om konsulten, och man här även möjlighet att lägga till, ta bort och
redigera uppgifterna.

Figur 15 Överskådlig blick på sidan Lägga till konsult

Samma tillvägagångssätt gäller hos referenser, utbildning och uppdrag.
3.11.1.2

Referenser

Figur 16 Överskådlig blick på sidan Referenser
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3.11.1.3

Utbildning

Figur 17 Överskådlig blick på sidan Utbildning

3.11.1.4

Uppdrag

Figur 18 Överskådlig blick på sidan Uppdrag
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3.11.1.5

Teknisk kompetens

Kategoriserade listor med checkboxar med huvudkategorierna Microsoft,
Oracle, Java, Operativsystem, Systemutvecklingsmetoder och Övriga
kompetenser. De tekniker som valdes i Uppdrags- steget kommer att vara
förkryssade och inaktiverade i detta steg.

Figur 19 Överskådlig blick på sidan Teknisk kompetens

Profilbild
Finns en bild på konsulten kan man ladda upp den via ConsultOverview.aspx.
Denna bild skalas ner automatiskt för att passa in i sidlayouten.

Figur 20 Profilbild
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3.12

Problemlösningar i systemet

Under arbetets gång har vi givetvis stött på ett och annat problem, det har inte
alltid varit en spikrak utveckling utan motgångar. Här redogör vi för en del av
de problem som uppstått. De problem som presenteras är tekniskt relaterade till
systemet.
3.12.1 Lägga till konsult - Teknisk kompetens

På sidan där man ska välja den tekniska kompetensen som konsulten har finns
en uppsättning checkboxar uppdelade i ämnesområde som t.ex. Microsoft,
Oracle och Systemutvecklingsmetoder. Under varje rubrik finns checkboxar
som ska bockas i om kunskapen finns för t.ex. C#, C++, eller ASP.net. Vi
funderade över hur vi rent programmeringsmässigt skulle gå igenom vilka
checkboxar som hade bockats för i tidigare steg och hur vi sedan skulle skicka
vidare detta till databasen. Vi löste problemet genom att fylla upp en lista för
varje huvudplattform, sedan koppla en checkboxlist till denna datakälla i pageloaden. Sedan vid klickhändelsen så exekverades en foreach-sats som gick
igenom varje checkboxlista, och sedan skickade ner värdena till databasen.
Vid testkörning märkte vi även att efter varje gång man tryckte på spara skrev
applikationen ut listan med tekniska kompetenser en gång till efter den
föregående. Det här problemet gick vi runt med hjälp av en postback- kontroll,
if (!IsPostBack), som tittar på om sidan laddas för första gången, och om så är
fallet så exekverar den resten av koden i page- loaden, och skriver ut listorna
med tekniska kompetenser.
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4 Resultat
Resultatet av projektet kan ses ur både uppdragsgivarens och studenternas
perspektiv. Utifrån uppdragsgivaren har arbetet, resulterat i ett väl fungerande
system som kan fortsätta utvecklas och optimeras.
För studenterna har arbetet resulterat i fördjupade kunskaper inom
systemutveckling ute hos företag. Främst har kunskaperna utvecklats genom
användningen av trelagersmetoden. Arbetet har även resulterat i en förståelse
om att bristande kunskap skapar problem för utvecklingen.

4.1 Ett sök- och hanteringssystem för CV:n
4.1.1

De två funktionerna

Detta system kommer hjälpa marknadsavdelningen på Consid att söka efter
bästa lämpliga konsult till ett specifikt uppdrag. Den sekundära funktionen i
systemet, som den primära är beroende av, är inläggning av konsulters CV:n.
Analysen av dessa funktioner kommer främst att ses utifrån Consids perspektiv.
Det vill säga hur systemet/funktionerna kan komma att effektivisera arbetet
gentemot hur de jobbade innan.
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4.1.2

Sökning

Figur 21 Sök konsult

Sökningen är uppdelad i en enkel och en avancerad del vilka genererar olika
resultat. I den enkla delen får systemet hantera en enda variabel vilket är ett
konsult-ID. Denna sökning är tänkt att främst användas när man vill finna en
specifik konsult och granska eller ändra dennes CV. Blir det en sökträff ska
användaren skickas vidare till konsultens översiktssida. Om istället en
avancerad sökning används kan man söka på alla uppgifter; personuppgifter,
uppdrag, teknisk kompetens och utbildning. Med hjälp av drop down listen kan
man välja att ange flera sökkriterier utefter önskemål. Användaren kan till
exempel söka på staden ”Jönköping” och ange önskad teknisk kompetens.
Utefter dessa sökkriterier kan systemet gradera hur passande varje konsult är
för uppdraget i fråga. Graderingen sker med en poängsättning i procentform på
hur bra en viss konsult passar uppdraget. På detta sätt kan användaren snabbt få
ut de konsulter som passar uppdraget utan att behöva gå igenom varje konsult
var för sig. Denna effektiva sökfunktion kommer att bespara företaget både tid
och resurser.
4.1.3

Hantering/inläggning av konsulter

En av de viktigaste funktionerna i systemet är själva inläggandet av nya
konsulter i databasen. Att lägga in en ny konsult görs genom att användaren får
fylla i ett antal personuppgifter varav några av dem är obligatoriska för att
systemet inte skall fyllas med tomma oanvändbara rader. När konsulten är
skapad kan användaren sedan binda kunskaper, erfarenheter, tekniker och
utbildningar till konsulten. Man kommer hela tiden att ha möjlighet att få en
överskådlig blick på den konsulten man arbetar med. Det är samma översikt
som man kommer till om man går via sökningen in på en specifik konsult. Det
kommer även vara den sidan som är utgångspunkten för hantering av
konsulten, det vill säga att ändra och ta bort information. I överblicken har
användaren möjlighet att gå in på till exempel en specifik utbildning och där
ändra eller ta bort denna.
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4.1.4

Övriga funktioner i systemet

Systemet kommer inte innehålla speciellt många fler funktioner än sökning och
inläggning/hantering. Den enda extrafunktionen som kan räknas med är pdfgeneratorn. Denna kommer det inte finnas tid att utveckla, utan det kommer
Consid att göra.
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5 Slutsats och diskussion
5.1 Testkörning av systemet
Denna testkörning har baserats på två av systemets huvudfunktioner, dessa är:
 Inläggning av ny konsult
 Hantering av konsult (ändra/ta bort)

5.2 Det slutgiltiga systemet
Vägen fram till ett slutgiltigt system har inte varit helt bekymmersfri. Vi har
ofta hamnat i situationer där vi har undrat om vi verkligen kommer att klara av
att färdigställa systemet. Detta anser vi vara självklara sidor av ett projekt då
man aldrig kan veta hur det kommer utveckla sig under tidens gång. Trots
denna oro har vi ändå lyckats hålla oss på banan genom hela projektet då vi
trots tvivel har haft ett fast mål att färdigställa projektet. Vi har efter tidigare
erfarenheter av projektarbete insett att delmål är viktiga att sätta upp. Våra
delmål har inte alltid vart lätta att uppnå, ibland har alternativa vägar eller
ytterligare delmål varit tvungna att sättas upp.
Systemet ser självklar inte ut som det system vi föreställde oss från första
början. Detta beror dels på att vi lärt oss ett helt nytt sätt att programmera i
form av trelagersmodellen men även att vi fått krav från uppdragsgivaren och
därefter gjort förändringar. Detta har inneburit både fördelar och nackdelar.
Fördelarna är främst det att det är lättare att sätta upp mål då man får tydliga
förhållningssätt vilket gör planeringen av arbetet mycket enklare. Nackdelen
har främst varit kraven baserades på tekniker och metoder som vi inte riktigt
behärskade.
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5.2.1

Vad kunde Silverlight ha inneburit för systemet?

Givetvis kan man utveckla tunga och avancerade applikationer i Silverlight,
men frågan är vilket mervärde det hade tillfört systemet. I vårt fall fanns det
inte tid nog för att utveckla ett interface i Silverlight. Efter diskussion har vi
kommit fram till att det enda som det hade inneburit i vårt fall var eventuellt att
mer tilltalande grafiskt gränssnitt, med några animerade element. Systemet
hade definitivt inte gått snabbare att arbeta i då Silverlight är ganska
resurskrävande om man jämför med en vanlig aspx- sida. Nu kommer inte
systemet användas från klientdatorer med så gamla komponenter, men tabellen
nedan visar ändå på skillnaden i systemkrav hos klienten. Det är av hög vikt att
systemet ska gå snabbt att arbeta i, och att man inte ska behöva vänta på
laddningstider.

Systemkrav Silverlight
Operativsystem:
Processor:
Internminne:

Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2
Intel Pentium 3 eller snabbare/likvärdig
128 MB

Figur 22 Systemkrav Silverlight [14]

Systemkrav ASP.NET
Operativsystem:
Processor:
Internminne:

Windows 98 eller senare
90MHz
32MB

Figur 23 Systemkrav ASP.NET [15]

5.3 Uppkomna problem
Här listas de problem som uppkommit under själva utvecklingen att diskuteras.
För att läsa om de tekniska problemen som uppkommit refereras till avsnittet
Genomförande.
5.3.1

Insikt om kunskaper

Ett tydligt bevis på vilka ytliga kunskaper vi besatt i början av detta projekt i
programmering är hur vi ständigt fått tänka om hur vi skall bygga upp koden
och vilka sorters metoder som vi skulle använda. De allra tydligaste och mest
betydande var användningen av trelagersmodellen. Dessa ändringar har
inneburit både nackdelar i form av förlorad tid och fördelar i form av en
bredare kunskap. Men den främsta lärdomen av detta är att det gäller att skaffa
sig så mycket information som möjligt innan man börjar göra antaganden.
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5.3.2

Versionshantering

När vi har jobbat med utvecklingen av systemet så har vi arbetat från flera
datorer. Detta var ett av de första problemen vi ställdes inför och var även av
stor vikt att lösa. Vi förstod att det måste finnas en lösning till hur flera
utvecklare ska kunna arbeta med samma projekt utan att kodkonflikter uppstår.
Däremot var detta inget vi hade tidigare kunskap inom, istället blev vi
rekommenderade att använda oss av Tortoise som det kan läsas mer om i
rapporten.

5.4 Framtida förbättringar av systemet
5.4.1.1

Konsultinloggning

Konsulterna skall själva ha möjligheten att logga in i systemet och lägga in och
redigera sitt CV. Den främsta fördelen detta skulle innebära är att
marknadsavdelningen på Consid inte skulle behöva lägga ned tid på
handläggningen av alla CV:n. Rent praktiskt skulle detta kräva en del extra
arbete då ett nytt användargränssnitt skulle behöva utformas där endast den
inloggade konsultens CV syns. Ändringar i både databas och källkod skulle
vara tvunget att göras.
5.4.1.2

Utskrift av CV

Utskriftsversion av CV är ett önskemål som redan finns och antagligen kommer
att implementeras ganska snabbt av företaget själva då detta är med på vår
avgränsningsdel. Detta kommer att förverkligas genom att en pdf-mall för
CV:n skapas med ett antal ”boxar” som sedan fylls i av systemet och genererar
en utskriftsvänlig pdf-fil.
5.4.1.3

Säkerhet

Under detta projekt har det inte lagts någon större vikt på säkerheten eftersom
systemet kommer att användas internt. Detta är självklart något som kan
utvecklas och byggas vidare på, främst om systemet kommer bli publikt.
5.4.1.4

Silverlight

En eventuell påbyggnad av det grafiska interfacet med hjälp av Silverlight för
att skapa en mer effektfull och harmonisk sida som är lättanvänd och ger en
njutning för ögat.
5.4.1.5

Utvidgade administratörsmöjligheter

Att möjligöra för administratören att via administreringsgränssnittet lägga till
flera tekniker, utbildningar och certifieringar vilket idag måste göras genom att
gå in direkt i databasen.
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5.5 Egna tankar, åsikter och reflektioner
5.5.1

Funktionaliteten ett måste

I den ursprungliga projektbeskrivningen, som skickades ut till studenterna i
slutet av förra året, framgick det vad som skulle åstadkommas.
Uppdragsgivaren var i behov av en informationsdatabas med tillhörande
funktionalitet för inmatning, hämtning och matchning av olika konsulter.
Vi började fundera på hur vi skulle vinkla det här arbetet för att få med ett
nyhetsvärde. Det har varit mycket diskussioner på internet och media angående
Microsofts relativt nysläppta teknik Silverlight, som är Microsofts motsvarighet
till Adobe Flash. Vi var alla tre nyfikna på denna nya teknik, och bestämde oss
för att implementera en Silverlightbaserad sökfunktion i systemet.
Vad som inte framgick i den första utskickade projektbeskrivningen var att
applikationen skulle baseras på en objektorienterad trelagersmodell. Detta fick
vi reda på vid första mötet med Timmy Åkesson då Robert Larsson även
närvarade. Tidigare i studierna och kurser som behandlat programmering har
vi inte fått lärdom om hur man strukturerar och bygger projekt på det här viset.
Vi var givetvis glada att få lära oss den här typen av teknik och arkitektur då
den används i större projekt av IT- konsulter.
I och med att detta var något helt nytt för oss så tog det även en del tid att sätta
sig in i hur man ska skicka objekt och entiteter mellan olika lager. Kravet var
att det skulle byggas på en trelagersarkitektur, och det fick vi anpassa oss efter.
Tiden för att skapa en Silverlight- del till projektet fanns inte. Silverlight är inte
heller strukturerat rent kodmässigt på liknande sätt som t.ex. ASPX, eller CSfiler, så tidigare programmeringskunskaper var svåra att ta tillvara på.
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5.5.2

Personliga reflektioner

Att ha fått arbeta med Consid AB har varit ett nöje. Samarbetet har fungerat bra
och vi har blivit väl bemötta. En av fördelarna med det här arbetet är att vi har
fått möjlighet att utveckla systemet på deras kontor. Detta har dels medfört att
vi har kunnat be om hjälp från någon av de kunniga utvecklarna på plats, men
även en god arbetsmiljö.
Trelagersmodellen och objektorienterad programmering var något nytt för oss
innan vi kom till Consid. Det har varit goda förutsättningar för oss att lära sig
den här typen av arbetssätt. Visst har vi stött på en hel del problem under
arbetets gång, men det är en del av processen och även detta har vi lärt oss av.
Vi funderade över om vi skulle arbeta på samma sätt som vi tidigare gjort,
nämligen att alla tre arbetar vid en och samma dator och hjälps åt med
utvecklingen eller om man kan vara mer effektiv. Även här fick vi arbeta på
samma sätt som projektteamen på Consid gör, nämligen med hjälp av ett
Subversion- program vid namn Tortoise. Fördelen med detta är att man kan
utveckla parallellt samtidigt som de andra projektmedlemmarna.
Vi har lärt oss enormt mycket under den här perioden, och det kommer vi
garanterat ta med oss i framtiden.
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Bilaga 1
>>> Timmy Åkesson<timmy.akesson@consid.se> 2009-10-08 15:21 >>>
Hej Inger,
Här kommer den mailbekräftelse jag fick ifrån er. Skulle verkligen vara kul att få tag i några
ambitiösa studenter.
T.
Från: Intresseanmälan examensarbete och projekt [mailto:no-reply@jth.hj.se]
Skickat: den 16 september 2009 14:03
Till: Timmy Åkesson
Ämne: Intresseanmälan för examensarbete och projekt

Vi har tagit emot din intresseanmälan. Vi kommer att ta kontakt med dig för vidare dialog.
Med vänlig hälsning
Elisabeth Berglund
Torbjörn Matsson
Företag namn

Consid AB

Adress

Barnarpsgatan 13

Postnummer

553 16

Ort

JÖNKÖPING

Kontaktperson

Timmy Åkesson

Telefon

073-4176269

E-post

timmy.akesson@consid.se
Systemstöd för resurs och projektplanering
Vi är intresserade av att bygga upp en webbbaserad portal
för att samla upp konsulters CV och deras kompetens.
Grundtanken är att vi ska ha möjlighet att finna lämpade
konsulter till rätt uppdrag genom sökkriterier.

Projektbeskrivning

Det finns flera nivåer i den lösning vi efterfrågar gällande
funktionalitet (konsulter kan ha möjlighet att uppdatera sina
cv:n själva, massutskick vid avropsförfrågningar etc). Detta
kan anpassas efter studenternas nivåer och
tidsbegränsningar. Bl.a. är vi även intresserad av att ha ett
geografiskt informationssystem kopplat till detta så att vi
exempelvis vid en upphandling i Stockholm, kan fastställa
hur många resurser vi har tillgängliga med lämpade
kvalifikationer.
Tanken är att studenterna skall bedriva detta i projektform
där de får gå igenom alla de steg som innefattas vid ett
införande av ett system.
It-miljö: Vi vill ha det skrivet på .Net-plattform
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Hör gärna av er för hur vi ska ta det här vidare.
Teknikområden som berörs

- Data och elektroteknik

Vi tror att detta är ett...

examensarbete

Arbetes omfattning i tid

-

Antal studenter

-

Timmy Åkesson
Consid AB
Barnarpsgatan 13,
553 15 Jönköping, Sweden
phone +46 (0)36-12 02 10
mobile +46 (0)734-17 62 69
e-mail timmy.akesson@consid.se
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Bilaga 2
Kravspecifikation
Webbportal för sökning av IT-konsulters CVn.
Omfattande krav på systemet:







Systemet ska hjälpa Consid att finna lämpade konsulter till rätt uppdrag
genom att ange sökkriterier.
Systemet ska vara kodat i .NET och vissa delar i Silverlight.
Systemet ska vara kodat enligt Consids riktlinjer för att företaget senare ska
kunna utveckla systemet smärtfritt.
Systemet ska vara uppdelat i tre lager, Data Access Layer, Business Logic
Layer och Presentation Layer.
Systemet ska vara åtkomligt genom webben.
Användandet av systemet och dess funktioner ska vara begränsat genom
användarkonton.

Förutsättningar
I nuläget så hanterar Consid hela CV-databasen manuellt genom att matcha ihop
konsulter som matchar ett visst uppdrag.

Lösningsförslag
Databasen kommer skapas utefter standarder i SQL och skall vara administrerbart av
företaget själva via ett webbaserat interface skrivet mestadels i ”.Net”. Inmatning av
nya konsulter , redigering samt sökning kommer göras i ett användarvänligt och
tilltalande interface.

Administratör
Administratören ska kunna lägga till konsulters CVn och även kunna redigera dessa i
efterhand. Dessa CV:n ska sedan vara sökbara för administratören.

Administratör – Hantering av konsulter
Administratör ska kunna lägga till nya konsult-CVn i systemet och även redigera
dessa efter behov. Det skall gå att lägga in flera utbildningar, tidigare uppdrag samt
tekniska kunskaper.
Samtliga namnsättningar kommer ersättas med engelska motsvarigheter i
databasen.
Personuppgifter:
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Förnamn
Efternamn
E-post
Tel.nr Mobil
Tel.nr Annan
Födelseår
Stad
Konsultbeskrivning
Bild
”Flaggning” (svartlistad/superkonsult)
AdminKommentar
Underleverantör //fritextfält
Alt. Kontaktperson
Kontaktuppgift

Utbildning och Certifieringar:






Utbildning(Namn på kurs alternativt program)
 Lärosäte
 Fördjupning
 Utbildningsnivå
 Examensår
Certifiering
 Utfärdat av:
 Examensår
Övriga utbildningar

Konsulters tidigare uppdrag







Tidsperiod (från-till)
Slutkund
Uppdragsgivare
Konsultens roll
Uppdragsbeskrivning
Tekniker som användes

Konsultens tekniska kompetens
Administratören ska lägga in konsultens kunskaper om ett flertal tekniska
plattformer och dess underkategorier. Övriga kunskaper ska också kunna anges i
sammanhängande text. Kunden förser med en utförlig grund för de valbara tekniska
kunskaperna.
Konsultens referenser:




Uppdragsgivare
Namn
Befattning
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Kontaktuppgifter
Referensutlåtande ”(ej sökbart)”

Administratör – Sökning av konsulter
Systemet ska ge administratören möjlighet att söka efter konsulter som uppfyller
kriterier för den aktuella upphandlingen. Administratörer ska få ut dessa genom att
ange nedanstående sökkriterier. Sökningen skall göras med fritext och kan därför
inkludera alla inmatade fällt. Eventuell sållning?
Sökningen att delas upp i ”normal” och ”avancerad”. Den normala kommer endast
att möjliggöra sökning på konsultens namn. Den avancerade sökningen kommer
istället möjliggöra sökning på alla nedanstående uppgifter. ”Fritext” innebär sökning
där administratören själv skriver i sökprefixet. ”Droppdown” innebär att konsulten
kan välja uppgifter från en fördefinierad lista.
När man söker på en konsult skall man även kunna få upp redigeringsalternativ så att
administratören skall kunna redigera konsultens egenskaper.
Resultatet av sökningen skall graderas med en %-sats utefter hur bra de matchar
sökalternativen som administratören angivit.
Samtliga namnsättningar kommer ersättas med engelska motsvarigheter i
databasen.
Personuppgifter:




Förnamn (fritext)
Efternamn (fritext)
Stad (fritext)

Utbildning och Certifieringar:






Utbildning (fritext) // skall vara kryss alt. ”drop-down” – ej fritext
Utbildningsnivå (fritext) // skall vara kryss alt. ”drop-down” – ej fritext
Certifiering *(fritext)
 Utfärdat av (fritext)
 Examensår (datum) //behöver inte finnas med
Övriga utbildningar (fritext)

*Certifiering kommer vara valbar från en fördefinierad lista alternativt fritext.

Konsulters tidigare uppdrag



Slutkund (fritext)
Konsultens roll (fritext) – skall vara kryss alt. ”drop-down” – ej fritext
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Tekniker som användes (dropdown)

Konsultens tekniska kompetens
Tekniska kompetenser skall hämtas från ”uppdrag” och fyllas i dess lista. Det skall
sedan gå att välja till de ytterligare tekniker som konsulten behärskar. De redan
ikryssade kunskaperna från tidigare uppdrag skall ej gå att ändra utan skall vara låsta
i detta läge.
Administratören ska lägga in konsultens kunskaper om ett flertal tekniska
plattformer och dess underkategorier. Övriga kunskaper ska också kunna anges i
sammanhängande text.

Gränssnitt
Gränssnittet kommer vara genomgående i hela applikationen för både sökning och
administrering. Utseendemässigt så skall designen hållas till Consid AB:s egna
grafiska profil.

Roller/Behörighet
I dagsläget finns det endast krav på en administratörsroll som kan lägga till och ta
bort konsulter samt göra sökningar i systemet. Denne kommer att ha behörigheten
att lägga till information i databasens tabeller men ej att ändra struktur eller
relationer i databasen.

Öppna frågor
Administratören skall kunna lägga till betyg på konsulten eventuellt ”svartlista”.
Detta göras efter ”poängsättning” eller textmässigt. Alternativt en kombination av
dessa. Om detta skall implementeras personmässig eller kunskapsmässigt år
diskuteras. Dessa betyg skall endast vara synliga för administratören.
Beslut 2010-04-01
Kommentarerna kommer att vara i form av ”flaggning”. Konsulten
kommer antingen att kunna vara ”svartflaggad” eller ”superkonsult”
vilket kommer att visas i form av en symbol. Det kommer även gå att
lägga till åsikter/kommentarer om konsulten (ref till önskemål om
taggning). Dessa kommentarer skall ej vara synliga för konsulten.
Beslut 2010-05-20
Beslut om att Silverlight ej kommer att appliceras på systemet.
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Begränsningar
Inloggning för konsulter
Kunden förser oss med fördefinierade utbildningar/certifikat.
Kunden förser oss med de tekniska kunskapstermerna för databasen.
Kunden fyller databasen med konsultuppgifter vid färdigställande av applikationen.
Vi kommer vid första versionen att begränsa inloggningen till att endast
administratören kan lägga in nya konsulter samt editera dem.
Inlägg av nya värden i databasen. T.ex. nya kunskaper kommer i dagsläget inte att
kunna göras vi administrationsdelen.
Silverlight ej kommer att appliceras på systemet. (Ref Öppna frågor Beslut 2010-0520)
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Bilaga 3

Förnamn

Telefon Mobil

Telefon Annan

Rating/Betyg

Arbetsgivare
Kontaktinfo

Stad

Flagga

Lagras i
tabellen
”Consult”
Efternamn

Epostadress

Kund

Teknisk
kompetens

Uppdrag

Personinformation

Lägga till ny Konsult

Födelseår

Uppdrag, start

Referenser

Utfärdare

Utbildning

Huvudkategori
Ex. Mcrosoft

Utbildningsnamn

Jobbat antal år

Uppdrag, slut

Uppdragsbeskrivning

Arbetsgivare
Namn

Uppdragsroll

Flagginfo

Konsultprofil
Beskrivning

Lagras i
tabellen
”Mission”

Välj
Tekniker

Lagras i
tabellen
”ConsultTech”

Underkategori
Ex. ASP.net

Namn

Istitution

Arbetsgivare

Position

Nivå

Kontaktinfo

Påbyggnad

Certifiering
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Lagras i
tabellen
”References”

Referensutlåta
nde

Cert. utfärdare

Certifieringsår

Lagras i
tabellen
”Education”
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