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Abstract 

This thesis deals with the development of a prototype designed to ease the 
management of a company's articles at the launch of an e-commerce. The 
prototype's purpose is to fill the gap between business system (ERP) and e-
commerce platform (CMS). The prototype allows users, beginning with article 
information extracted from a company's ERP, to edit articles, create products 
from articles and create categories for products. The idea behind the prototype 
comes from the fact that many e-commerce platforms shows shortcomings in 
terms of article management. The work was carried out on behalf, and with the 
support, of a company that works with developing e-commerce solutions. 

The prototype took the form of a web application developed using ASP.NET and 
the C# programming language. Design sketches of the interface were created with 
the program Balsamiq Mockups. The interface was built up in Microsoft Visual 
Studio, based on the design sketches, using controls developed by the company 
DevExpress; they offer a series of ASP.NET controls with Ajax functionality. To 
store the result of the actions performed in the interface (editing of articles, 
products and categories) a relational database was created. LINQ to SQL was used 
as the technology for database communication. 

During the work process the following questions were answered: "are there similar 
systems performing the same function as the prototype?" and "which of 
DevExpress’s controls is best suited for building the prototypes interface?“. The 
answer to the first question is yes, but there’s no system which can completely 
replace the prototype. The answer to the second question was used as a basis in 
the development of the prototype. The result of the development process was a 
working prototype that meets the aforementioned purpose. 

This work has led to the student learning new techniques and gaining a broader 
knowledge of the .NET framework.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en prototyp ämnad att underlätta 
hantering av ett företags artiklar vid lanseringen av en e-handel. Prototypens 
uppgift är att fylla luckan mellan affärssystem och e-handelsplattform (CMS). I 
prototypen kan användare, med utgång från artikelinformation extraherad från ett 
företags affärssystem, redigera artiklar, skapa produkter av artiklar och skapa 
kategorier för produkter.  Idén bakom prototypen kommer från att många e-
handelsplattformar visar brister vad det gäller artikelhantering. Arbetet utförs på 
uppdrag, och med stöd, av ett företag som arbetar med att utveckla e-
handelslösningar.  

Prototypen tog formen av en webbapplikation utvecklad med hjälp av ASP.NET 
och programspråket C#. Designskisser på gränssnittet skapades i programmet 
Balsamiq Mockups. Utifrån designskisserna byggdes gränssnittet upp, i Microsoft 
Visual Studio, med kontroller utvecklade av företaget DevExpress; de erbjuder en 
serie ASP.NET kontroller med Ajax-funktionalitet. För att lagra resultatet av de 
åtgärder som utförs i gränssnittet (redigering av artiklar, produkter och kategorier) 
skapades en relationsdatabas. Som teknik för databaskommunikation användes 
LINQ to SQL.  

Under arbetets gång besvarades frågeställningarna ”finns det liknande system som 
fyller samma funktion som prototypen?” och ”vilka av DevExpress kontroller 
lämpas sig bäst för att bygga upp gränssnittet?”. Svaret på den första frågan är ja, 
men inga system vilka helt kan ersätta prototypen. Svaret på den andra frågan 
användes som underlag vid utveckling av prototypen. Resultatet av 
utvecklingsarbetet blev en fungerande prototyp som uppfyller tidigare nämnda 
syfte.  

Arbetet har lett till att studenten lärt sig nya tekniker och kunnat bredda sina 
kunskaper inom .NET-ramverket. 

 

Nyckelord 

 ASP.NET 

 DevExpress 

 LINQ 

 Produkthantering 

 Artikelhantering 

 E-handel 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en del av utbildningen Datateknik – webbutveckling och 

programmering. Arbetet är av praktisk problemlösande karaktär och vars syfte det är 

att bygga ett system vilket underlättar hantering av ett företags artiklar vid lansering 

av e-handelssidor. Examensarbetet utförs på ett företag som heter Capo, verksamma 

inom e-handelsutveckling.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Om företaget 

Capo beskriver sig själva som ”ett konsultföretag som fokuserar på 
kundanpassade multikanallösningar - inom e-handel, webb, tryck och mobilt” [1]. 

Capo har sitt huvudkontor i Jönköping men finns även i Göteborg. Företaget har 
ca 15 anställda och var från början en reklambyrå. 2006 började Capo arbeta med 
webb i form av portaler. Sedan dess har allt mer av arbetet lagts på E-handel och 
den delen utgör idag majoriteten av företagets verksamhet.  

Stor vikt läggs vid mötet mellan teknik, design och marknadsföring; företaget har 
därför en bred kompetens inom både marknadskommunikation och 
systemutveckling.  

När kundanpassade lösningar tas fram läggs det alltid tid på att sätta sig in i 
kundens situation. I skrivandets stund står de inför lanseringen av en egen e-
handel. Att själva driva en e-handel ger möjligheten att se branschen från 
perspektivet av en kund. 

 

1.1.2 Situationen idag 

I en tid då allt fler företag väljer att använda internet som försäljningskanal, och 
administrationen av denna försäljning ofta sköts av personer med låg teknisk 
kompetens, växer behovet av lättförståeliga lösningar. Från idén att alla ska ha 
möjlighet att administrera innehållet på sin hemsida utan att behöva ha kunskap i 
programmering växte Content Manegement System (CMS) fram. Exempel på 
några vanliga CMS är EpiServer och Litium.  Dessa system ger användaren ett 
gränssnitt att arbeta mot vid editering av hemsidor. Användaren fyller i textrutor, 
laddar upp bilder etcetera och systemet skapar allt innehåll dynamiskt utan att 
användaren behöver skriva en enda rad kod.  

Vid konstruktion av e-handelssidor sker någon form av integration mellan 
företagets affärssystem och CMS. Hur denna integration ser ut beror på vilka 
system som är inblandade. Vissa affärssystem och CMS så som Navision och 
DynamicWeb är anpassade för att kommunicera med varandra; där innebär en 
uppdatering i affärssystemet en uppdatering i CMS.  
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Vid andra system krävs alltid någon form av handpåläggning vid integrering. 
Oftast består denna av att en fil innehållande artikelinformation exporteras från 
affärssystemet och importeras i CMS:et. Detta innebär att alla artiklar hamnar i 
CMS:et; det som däremot saknas är relationer mellan artiklar, produkter och 
menystruktur. Dessutom innehåller den extraherade informationen från 
affärssystemet endast basdata. Med basdata menas den produktdata som är 
relevant för företagets interna verksamhet, ex artikelnummer, namn och pris. 
Anledningen till att information i affärssystem begränsas är för att mer 
information innebär mer administration. Affärssystem är byggda för att hålla en 
viss mängd information och om för mycket information läggs på tar systemets 
överskådlighet och smidighet skada. Många företag anser därför att det är bättre 
att begränsa artikel-data i affärssystemet och sedan bygga på med information i e-
handelsplattformen (CMS).  

En vanlig anledning till att vilja utöka artiklars attribut till e-handeln är att sidans 
besökare ska kunna filtrera artiklar baserat på vissa attribut. Exempelvis kan ett 
företag som säljer tavlor vilja att deras e-handels besökare ska kunna filtrera 
artiklar baserat på tavlors primära färg, eller att kundens ska kunna filtrera bort alla 
tavlor med en viss bredd.  

En annan anledning till att vilja editera attribut är att det typiska förtaget har 
brukat samma affärssystem sedan verksamhetens början och systemets 
produktinformation har byggts upp under en lång period. Det innebär ofta att 
flera personer administrerat företagets artiklar vilket kan leda till inkonsekvent 
namngivning av data; till exempel kan attributen färg vara listad som ”blå” för en 
viss produkt och ”Blå” för en annan. 

Det finns fler anledningar till att vilja editera artikelinformation än de som 
angivits, men oavsett anledning leder de till samma scenario. Företaget måste 
arbeta med artiklar i CMS:et; det inkluderar editering av attribut, relationer mellan 
artiklar, produkter och menystruktur. Det är så CMS tillverkarna tänkt att det ska 
gå till och så det fungerar i branschen idag.  

 

1.1.3 Problemet 

Hantering av artiklar och produkter i CMS kräver mycket arbete; ofta beror detta 
på att CMS tillverkaren inte hade produkthantering i åtanke, på grund av att 
behovet inte fanns, när systemet först lanserades. När behovet av att CMS:er även 
ska kunna administrera produkter uppstod blev svaret påklistrade lösningar som 
lämnar mycket att önska.  

Ett annat problem är integration. Som nämnts tidigare i rapporten finns det bra 
integration mellan affärssystemet DynamicNav och CMS DynamicWeb; för att 
uppnå detta med andra system krävs det alltid handpåläggning, även om 
systemens utvecklare förberett för integration. Problemet är att varierande 
förutsättningar (olika affärssystem och CMS) medför att en integration som 
fungerar för ett företag sällan fungerar för andra företag. Det saknas en lösning 
som fungerar oberoende av vilka system som är inblandade.  
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Capo är inte främmande för dessa problem då de arbetar med e-handel. Det 
största problemet uppstår vid lansering av en e-handelssida med ett stort antal 
artiklar. Den stora mängden artiklar medför en stor mängd arbete i CMS:et för att 
editera artiklar, skapa produkter av artiklar och skapa en menystruktur. Detta 
arbete görs av kunden och det är de som efterfrågat ett bättre sätt att arbeta med 
produkter. 

Ett typiskt scenario inför en lansering av en e-handel illustreras i figur 1. 

 

 

Figur 1. Flöde från affärssystem till CMS. 

 

En kommaseparerad-fil innehållande artikelinformation exporteras från kundens 
affärssystem, detta görs av affärssystemets konsult, och importeras i kundens 
CMS. Capo måste ofta bygga specialanpassade integrationslösningar för att kunna 
läsa in filen till CMS:et.; alternativet hade varit att kunden varit tvungen att skapa 
alla artiklar och fylla i all information i CMS:et. När artikelinformationen lästs in 
börjar kundens arbete med att editera artiklar, skapa produkter och skapa 
menystruktur. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att skapa en prototyp i form av webbapplikation som fungerar som ett 
mellansteg mellan affärssystemet och CMS och som underlättar produkthantering 
för Capos kunder. Istället för att sköta produkthantering i CMS:et ska kunden 
kunna använda webbapplikationen för att hantera artiklar, produkter, relationer 
och menystruktur. Stort fokus kommer läggas på att göra prototypen 
användarvänlig då det är just användarvänlighet som är problemet med CMS:ens 
lösningar för produkthantering.  

Det är också viktigt att webbapplikationen fungerar oavsett vilket affärssystem och 
CMS kunden har; webbapplikationen ska vara en egen entitet oberoende av 
kundens existerande system. Om webbapplikationen fungerar med alla system 
minskar det arbete Capo idag lägger på specialanpassade integrationslösningar.  

Dessutom önskar studenten att under arbetets gång få lära sig ASP.NET och 
DevExpress svit av ASP.NET-kontroller som därför kommer användas för att 
bygga webbapplikationen. 
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1.2.2 Frågeställningar 

• Finns det existerande system som gör webbapplikationen 
överflödig?  

• Finns det program som kunder redan har som kan hantera en stor 
mängd produkter på ett användarvänligt sätt innan de läses in i ett 
CMS. 

• Vilka DevExpress-kontroller lämpar sig bäst för att bygga upp 
webbapplikationens gränssnitt?  

• Detta undersöks med utgång från de krav på editeringsmöjligheter 
som anges i beskrivningen av produkten. 

 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Då det är en prototyp som utvecklas finns vissa avgränsningar. Fokus ligger på att 
utveckla ett gränssnitt och en databas som stödjer de editeringsmöjligheter som 
anges i del 3.2.2 av rapporten. I det avsnittet nämns att den färdiga produkten 
bland annat ska kunna exportera filer men detta är inget som inkluderas i 
prototypen. Det är dock viktigt att inkludera planeringen av produktens fulla 
funktionalitet då det ger läsaren en bild av hur produkten passar in bland kundens 
existerande system. Rapporten berör alltså planering av produktens funktionalitet 
och utveckling av prototypen. Det är viktigt att särskilja de två då prototypen 
utgör en avgränsad del av produkten.   

Information som importeras till prototypen är begränsad till namn, artikelnummer 
och beskrivning. Detta är de attribut som anges i filen; all annan data läggs till i 
själva applikationen.  

Protypen är anpassad för berikning av produktdata inför lansering av en e-handel 
och kommer inte ta hänsyn till uppdateringar. Om en ny CSV-fil, vars artiklar 
ändrats, läses in uppdateras inte data som redan finns i webbapplikationen. Nya 
poster läggs till men de som redan finns förblir oförändrade.  

 

1.4 Disposition 

Efter inledningen följer rapportens teoretiska del; där presenteras fakta som är 
relevant för problemets bakgrund (PIM-system) och lösning (ASP.NET, 
DevExpress, LINQ).  

Näst följer kapitel 3 där läsaren finner en redogörelse av arbetets olika faser och 
dessa fasers resultat.  

I kapitel 4 diskuteras uppnådda resultat och huruvida examensarbetets syfte 
uppnåtts.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 PIM (Product Information Management) – system 

 (Product Information Management) - System för att hantera ett företags 
produkter. 

Idag har många företag behov av att visa produktinformation i flera olika kanaler 
så som affärssystem, e-handel och tryckta produktkataloger. PIM-system erbjuder 
centraliserad hantering av produkter. Istället för att varje system (hemsida, 
affärssystem etc.) innehåller oberoende produktinformation, och då också 
uppdateras separat från övriga system, sker all uppdatering av produktinformation 
i ett PIM-system som sedan skickar ut uppdaterad information till relevanta 
kanaler. Därigenom säkerställs att all produktinformation som visas i företagets 
kanaler är uppdaterad och tillförlitlig. PIM-system kan ses som en hubb där all 
produktinformation redigeras och lagras. Systemet arbetar mot en databas där all 
produktinformation sparas [2, 3]. Figur 2 illustrerar ett enkelt PIM-system. 

 

 

 

 

Figur 2. Centraliserad produkthantering i ett PIM-system. 
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2.2 ASP.NET 

ASP.NET är baserat på Microsofts .NET-ramverk och används för att utveckla 
dynamiska webbsidor. .NETs klassbibliotek innehåller färdig funktionalitet för 
aktiviteter som exempelvis databaskommunikation och  inläsning av XML-filer. 
En XML-fil är en fil där information presenteras enligt ett antal regler som gör 
filen läsbar av både människor och maskiner. I stort sett all funktionalitet finns 
även tillgänglig i APS.NET. Microsofts tanke med .NET biblioteket är att bespara 
utvecklare arbete med att skapa invecklad infrastruktur; istället kan utvecklare 
fokusera på att skriva den logik som krävs för att applikationen ska uppfylla sitt 
specifika syfte [4].  

Med ASP.NET kan användare utveckla webbapplikationer på liknande manér som 
desktop-applikationer i Windows forms. .NET-ramverket stödjer programspråken 
C#, VB.NET, F# och C++  varav de två förstnämnda är vanligast vid utveckling 
av webbapplikationer [5]. Alla språk i .NET-ramverket stödjer en objektorienterad 
programmeringsmodell. De exempel som visas i detta kapitel är skrivna med C# 
med det är värt att notera att språket är utbytbart med VB.NET; det går att 
översätta koden block för block från det ena språket till det andra vilket innebär 
att en utvecklare med vana av det ena språket smidigt kan lära sig det andra [4]. 

ASP.NET är ett server-side-ramverk vilket innebär att alla dynamisk aspekter med 
sidan hanteras av servern och den resulterande HTML-sidan returneras till 
användaren. Webbsidor, eller webbformulär som de kallas, ligger i ”.aspx”-filer. 
Dessa filer består av html element blandat med server-side-kontroller.  

Kontrollerna kapslas in i ett formulär (”<form>”-tag) som anger att formuläret 
ska hanteras på servern och att de inkapslade kontrollerna kan nås av programkod 
på serversidan. Varje ”.aspx-sida” kan bara innehålla ett formulär. I formulärets 
deklaration specificeras den metod som ska användas för att skicka formuläret till 
servern. Metoden är någon av de förfrågningar som stöds av HTTP-protokollet, 
exempelvis post och get; om inget specificeras används post [6]. 

Programkod som hanterar händelser och sidans logik kan placeras i ”.aspx”-filen, 
detta kallas ”inline-kodning”, men vanligen separeras design och kod genom att 
placera programkoden i en separat fil med ändelsen ”.cs” för C# eller ”.vb” för 
VB.NET och lägga en länk till denna fil i ”.aspx”-sidan; denna lösning kallas 
”code-behind” och får sitt namn från att programkoden placeras i en 
bakomliggande fil.  

2.2.1 Exempel – inloggningsformulär 

Detta exempel visar ett enkelt inloggningsformulär skapat i Microsoft Visual 
Studio. Lösningen delar upp design och logik genom att lägga C#-koden i en 
separat fil. Följande kod länkar den bakomliggande kod-sidan (log.aspx.cs) och 
ligger i toppen av ”.aspx”-sidan. 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="log.aspx.cs" Inherits="InloggningRapport.log" %> 
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I webbformuläret (”.aspx”-sidan) skapas två textrutor där användaren kan skriva 
in användarnamn och lösenord, en knapp för att logga in och en etikett som visar 
huruvida uppgifterna är korrekta. Kontrollerna kapslas in ett formulär. 

 

<form id="form1" runat="server" method="post"> 

<asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox> 

<asp:TextBox ID="txtPass" runat="server"></asp:TextBox> 

<asp:Button ID="btnLog" runat="server" Text="Logga in" 
OnClick="btnLog_Click" /> 

<asp:Label ID="lblLog" runat="server" Text=”Ej inloggad”></asp:Label> 

</form> 

 

Attributet ”runat” anger att elementet ska hanteras av servern. De unika ID:n 
kontrollerna fått gör att de kan identifieras av programkoden på serversidan. 
Notera att knappen har ett attribut som heter ”OnClick”; attributet namnger den 
händelse som ska köras när knappen klickas. När knappen trycks skickas 
formuläret till servern med hjälp av HTTP-förfrågan post (som angetts i 
formulärets metod-attribut) och händelsen hanteras av programkoden på 
serversidan likt följande:   

 

string userName = "Robin"; 

string passWord = "0041"; 

protected void btnLog_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

            if (txtName.Text == userName && txtPass.Text == passWord) 

                lblLog.Text = "Inloggad"; 

            else 

                lblLog.Text = "Ej inloggad"; 

} 

 

De värden användaren skrivit in i textrutorna kontrolleras mot de strängar som 
sparats i kod-filen. Om användarnamn och lösenord stämmer ändras texten i 
etiketten till ”Inloggad”, annars visas texten ”Ej inloggad”. När koden exekverats 
av servern skickas den resulterande HTML-sidan till klienten vilket leder till att 
webbsidan laddas om i klientens webbläsare och den uppdaterade texten visas.  
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2.3 DevExpress 

DevExpress säljer en rad prisbelönta verktyg och kontroller som ämnar att göra 
livet enklare för utvecklare. Kontrollerna integreras i Microsoft Visual Studio och 
kan manipuleras i Microsoft Visual Studios IDE precis som de kontroller som 
ingår Microsofts .NET-klassbibliotek. DevExpress utbud består av en rad sviter 
anpassade för olika typer av utveckling som ASP.NET och WinForms. WinForms 
används för att göra desktopapplikationer och är en del av .NET-biblioteket. 
DevExpress erbjuder även en universallösning där alla deras kontroller och 
verktyg ingår. Utvecklare som vill arbeta med DevExpress utbud betalar en 
licensavgift vilket ger en ettårig prenumeration på en vald svit. Under denna tid 
har utvecklare tillgång till uppdateringar och support från DevExpress.  

Följande teoridel behandlar de ASP.NET-kontroller DevExpress erbjuder. Alla 
kontroller i ASP.NET-sviten har prefixet ”ASPx”. Några exempel på detta är 
ASPxTreeList och ASPxListBox. 

2.3.1 DevExpress-kontroller och Ajax 

När en webbsida skickas från klienten till servern går den igenom en cykel av 
händelser vilket får sidan att laddas om i klientens webbläsare. Även om det bara 
handlar om mindre påverkan från klienten, så som en knapptryckning eller ett val i 
en combobox, skickas sidan till servern och cykeln startar; att i fall som dessa göra 
en full post-back, som detta kallas, och tvingas återskapa hela sidan kan ses som 
en hård taxering för en liten förändring.  

Situationen ovan kan förbättras med Ajax. Det är en teknik som tillåter asynkrona 
callbacks till servern. Asynkront innebär att åtgärden inte utförs direkt utan en tid 
senare och sedan meddelar när åtgärden är klar, oftast genom en händelse.  Under 
tiden från att åtgärden begärs tills att svaret kommer tillbaka är webbsidan inte 
låst; klienten kan fortfarande kommunicera med webbsidan. Callbacks kan ses 
som en light-version av postbacks, som vanligen används i ASP.NET, där den 
stora skillnaden är att hela webbsidan inte behöver återskapas hos klienten och all 
postback-data kanske inte finns tillgänglig på servern. Webbsidans cykel är dock 
mer eller mindre den samma vid callbacks som vid postbacks. Fördelen med Ajax 
är att data endast uppdateras när något ändras på sidan. Om till exempel texten i 
en etikett ska ändras görs det genom en callback utan att hela sidan måste laddas 
om [7]. 

Ajax-funktionaliteten finns inbyggd i DevExpress ASP.NET-kontroller. Där 
används callbacks för att ändra den information som visas i kontrollerna. Det är 
dock viktigt att notera att det endast är kontrollen på vilken en callback utförs som 
kan ändras; när en callback utförs på en kontroll kan inte andra kontroller ändras i 
samma callback. Undantaget för detta är om kontroller kapslas in i en 
ASPxCallbackPanel; det är en panel som har callback-funktionalitet för att 
uppdatera alla sina ”barn” [8].  
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2.3.2 Klientfunktionalitet 

Alla kontroller i ASP.NET-sviten erbjuder funktionalitet på klient-sidan med hjälp 
av JavaScript. Varje kontroll kan tillskrivas ett unikt ”ClientInstanceName” som 
används för identifiering på klientens sida. Alla kontroller har inbyggda 
klienthändelser, så kallade ”ClientSideEvents”. Vilka händelser som finns 
tillgängliga skiljer sig mellan kontrollerna. Till exempel har en knapp en klient-
händelse för klickning och en combobox en klient-händelse för ändrade val i 
listan. Oavsett händelsen är det upp till utvecklaren att hantera den med hjälp av 
JavaScript [7]. 

Kontrollerna har klientmetoder som kan kallas på med JavaScript. Vilka metoder 
som går att använda beror på kontrollen. En kraftfull metod som finns på flera av 
de ”stora” kontrollerna som ASPxGridView och ASPxTreeList är 
PerformCallback(). Den metoden startar en callback för kontrollen som kan fångas 
upp på serversidan. Denna typ av metoder används ofta i samband med 
”ClientSideEvents”; exempelvis att en klienthändelse startar en callback på en 
ASPxGridView. 

 

2.3.3 ASPxGridView 

ASPxGridView är en kontroll som visar data i ett rutnät. Den stödjer avancerad 
funktionalitet så som kapsling av andra ASPxGridView, sortering, filtrering och 
gruppering. Precis som övriga kontroller i DexExpress ASP.NET-svit har den 
stöd för Ajax callbacks.  

ASPxGridView är anpassad för att ge god prestanda vid hantering av stora 
mängder data. För att uppnå detta använder sig kontrollen av databasen på 
serversidan istället för klientskript för att hantera data. 

 

Binda data 

Det finns flera sätt att binda data till kontrollen varav det smidigaste är att i 
Microsoft Visual Studios IDE lägga till en datakälla och binda den till kontrollen. 
Då skapas automatiskt kolumner i ASPxGridView baserat på vad användaren 
specificerat i designläget. Dessa kolumner är statiska och om datakälla ändras, 
exempelvis om en kolumn läggs till i en databastabell, kommer bara de parametrar 
från datakällan som finns representerade med kolumner i rutnätet att visas. 
ASPxGridView har ett attribut som heter AutoGenerateColumns, om detta sätts till 
true skapas automatiskt kolumner baserat på datakällan, även om den ändras under 
tiden programmet körs. Kolumnernas placering i ASPxGridView kan ändras 
genom att dra och släppa kolumner i gränssnittet. 

 

Det går också utmärkt att binda ASPxGridView i koden och ser då ut som nedan. 

ASPxGridView.DataSource = ”datakälla”; 
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ASPxGridView.DataBind(); 

ASPxGridView ersätts med ID’t på kontrollen. Datakälla kan exempelvis vara en 
tabell i en databas, en lista med objekt, en ArrayList, en Dictionary osv. Om en 
lista med objekt används blir objektens attribut kolumner i rutnätet och 
attributens värden blir värden i kolumnerna.   

Att i koden binda om en ASPxGridView krävs om datakällan ändras under tiden 
webbapplikationen körs. Det kan då också vara lämpligt att först rensa rutnätet på 
kolumner genom att skriva: 

ASPxGridView.Columns.Clear(); 

 

Filtrering 

ASPxGridView har inbyggd funktionalitet för filtrering av data. Filtreringen kan 
göras med tre olika egenskaper hos kontrollen.  

 Filter Row 

 Header Filter 

 Filter Control 

Filter Row är en rad som visar textrutor nedanför varje kolumns header. De 
värden som skrivs i textrutorna matchas mot värden i respektive kolumn och de 
rader som innehåller hela eller delar av värdena visas.  

Header Filter ger en dropdownlista i varje kolumns header. I dropdownlistan visas 
de värden vilka finns representerad i respektive kolumn. Genom att klicka på ett 
värde filtreras ASPxGridView till att endast visa rader med det valda värdet.  

Filter Control skapar en rad längts ner i ASPxGridView där avancerade filter kan 
skapas av sammansatta booleska uttryck; detta visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Filter Control i ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/Filtering/HeaderFilter.aspx]. 

 

Det går att använda en kombination av ovanstående funktioner och vilka som 
finns tillgängliga anges i inställningarna för ASPxGridView. Det kan göras 
antingen i Microsoft Visual Studios designläge eller genom att deklarera 
inställningar i koden [7]. 
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Sortering 

ASPxGridView har stöd för sortering. Alternativet SettingsBehavior.AllowSort anger 
huruvida sortering är tillåtet. Genom att klicka på en kolumn-header sorteras 
rutnätet, baserat på värdena i kolumnen, i stigande ordning. Klickas headern igen 
sker sorteringen i fallande ordning. Genom att hålla inne skift-tangenten och 
klicka på ytterligare kolumn-headers sorteras rutnätet på flera kolumner. För att ta 
bort sorteringen från en enskild kolumn hålls kontroll-knappen in och kolumnens 
header klickas [9]. 

 

Gruppering 

ASPxGridView tillåter gruppering på kolumner. Alternativet 
Settings.ShowGroupPanel anger huruvida en grupperingspanel visas i toppen av 
kontrollen. Inställningen kan göras i Microsoft Visual Studios designläge eller 
manuellt i koden. Om även SettingsBehavior.AllowGroup är satt till true kan 
ASPxGridView grupperas på kolumner genom att dra kolumn-headers och släppa 
dem i grupperingspanelen [10]. 

I figur 4 visas en ASPxGridView grupperad på kolumnerna Country och City. 

 

 

Figur 4. Grupperade kollumner i ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GroupingSorting/Grouping.aspx

]. 

 

 

Klienthändelser 

Här presenteras ett urval av ”ClientSideEvents” (som har relevans för rapporten) 

SelectionChanged 

I ASPxGridView kan rader väljas (kallat selection), antingen genom att klicka i en 
checkboxar eller genom att markera rader. Huruvida detta är tillåtet och om flera 
rader kan markeras samtidigt specificeras i kontrollens inställningar. Händelsen 
SelectionChanged triggas när det sker en förändring av valda poster i ASPxGridView. 
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FocusedRowChanged 

Om ASPxGridView är inställd på att tillåta rader att fokuseras (alternativet 
AllowFocusedRow) får en rad fokus då den klickas på. Till skillnad från selection som 
beskrivs ovan kan endast en rad vara fokuserad. När en rad i ASPxGridView får 
fokus, antingen genom att användaren klickar på den eller att den får fokus 
programmatiskt, triggas händelsen FocusedRowChanged. 

 

RowClick 

Händelsen triggas när en rad i ASPxGridView klickas. 

 

RowDblClick 

Händelsen triggas vid dubbelklick på en rad i ASPxGridView.  

 

BeginCallback 

Denna händelse triggas när en callback på kontrollen startar. Callbacken kan vara 
resultatet av klientmetoden PerformCallback() eller som följd av att editeringar gjorts 
i kontrollens gränssnitt. 

 

EndCallback 

Händelsen triggas när en callback avslutats. Eftersom endast kontrollen på vilken 
callbacken utförs kan ändras på serversidan kan denna händelse användas för att 
utföra förändringar på flera kontroller. Beakta följande exempel: 

Anta att två ASPxGridView ligger på samma sida, när en kontroll förändras ska 
också den andra uppdateras. För att uppnå detta kan en PerformCallback() göras på 
den första ASPxGridViewn och i dess EndCallback-händelse utförs en 
PerformCallback() på den andra ASPxGridViewn. På detta sätt kan båda 
ASPxGridViews behandlas på serversidan. 

 

2.3.4 ASPxTreeList 

ASPxTreeList är anpassad för att visa data i en trädstruktur. Kontrollen kan 
bindas till en datakälla men kan också användas i vad som kallas ”unbound mode” 
vilket innebär att trädet inte är bundet till en datakälla. Då trädet inte är bundet till 
en datakälla måste kolumner och noder läggas till manuellt.  
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Binda data 

På grund av att information ska visas i en trädstruktur måste datakällan 
ASPxTreeList binds till vara hierarkisk. Det innebär att den underliggande 
datakällans poster måste ha ett unikt ID och dessutom måste de innehålla 
information om sin förälders ID. Ett exempel på en hierarkisk datakälla är en 
självrefererande tabell i en databas. Som med ASPxGridView kan bindningen 
göras i designläget eller programmatiskt i koden [11]. 

 

Sortering 

Precis som ASPxGridview har ASPxTreeList stöd för sortering. För att tillåta 
sortering måste alternativet ASPxTreeList.SettingsBehavior.Sort sättas till true. 
Sortering på flera kolumner fungerar som hos ASPxGridView [7]. 

 

Klienthändelser 

ASPxTreeList har många av de ”ClientSideEvents” som finns i ASPxGridView. 
Däribland: BeginCallback, EndCallback, händelser vid ändring av val och fokus, 
samt händelser för klick och dubbelklick av poster i gränssnittet. 

Dessutom finns ”ClientSideEvents” som är unika för ASPxTreeList. Två av dessa 
förklaras nedan. 

 

NodeExpanding 

Triggas när en nod i ASPxTreeList expanderas. Med andra ord när en nod klickas 
och underliggande noder blir synliga. 

 

NodeCollapsing 

Triggas när en nod i ASPxTreeList fälls ihop så barnnoderna döljs.  

 

2.3.5 Edit 

ASPxGridView och ASPxTreeList erbjuder samma editeringsmöjligheter. I 
kontrollerna går det att skapa nya poster, editera poster och ta bort poster. Om 
kontrollen är bunden rakt av till en tabell i en databas finns inbyggd funktionalitet 
för att automatiskt uppdatera tabellen när ändringar görs i kontrollen. Om 
förhållandet mellan kontroll och datakälla är mer komplext kan de händelser som 
triggas när förändringar görs i kontrollen hanteras och i dessa händelse-hanterare 
kan datakällan uppdateras programmatiskt. 

Det finns tre olika editeringslägen och vilket som används anges i kontrollens 
inställningar; editeringslägena visas nedan. 
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Inline 

 

 

Figur 5. Inline-editering i ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GridEditing/EditModes.aspx]. 

 

Figur 5 visar hur raden där editeringslänken klickats blir editerbar. Förändringar 
görs direkt på raden. 

 

EditForm 

 

 

Figur 6. Editeringsformulär i ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GridEditing/EditModes.aspx]. 

 

Som kan ses i figur 6 visas ett formulär där radens attribut kan ändras. Utseendet 
på formuläret kan ändras i kontrollens inställningar. 

 

 

PopupEditForm 

 

 

Figur 7. PopupEdit form i ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GridEditing/EditModes.aspx]. 
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Figur 7 visar hur radens attribut och textrutor där värdena kan ändras visas i ett 
popup-formulär. Likt EditForm kan utseendet på detta formulär ändras i 
kontrollens inställningar. 

2.3.6 ASPxHiddenField 

ASPxHiddenField är en icke-visuell komponent som kan lagra värden och 
synkronisera värdena mellan server- och klientsidan [12]. 

Följande exempel visar hur en variabel sparas på klientsidan och sedan hämtas på 
serversidan: 

På klientsidan används JavaScript för att spara ett värde i ASPxHiddenField. 

 

hfValues.Set('name', ’Robin’); 

 

Den första parametern i Set() anger namnet på värdet som ska sparas och den 
andra parametern anger själva värdet. Här är det en sträng som sparas men det går 
bra att spara vilken datatyp som helst. ”hfValue” är kontrollens klient-ID och 
förvirrande nog används samma namn för kontrollens server-ID vilket kan ses i 
följande C#-kod där värdet hämtas på serversidan. 

 

string name = hfValues[”name”].ToString(); 

 

Strängen som sparades på klientsidan har nu hämtats på serversidan. Det går även 
utmärkt att göra processen på andra hållet, sätta ett värde på serversidan och 
hämta det på klientsidan. 

2.3.7 Teman 

Teman inom ASP.NET kan ses som en designspecifikation av kontrollers 
utseende. Ett tema består av en mapp innehållande grafik, stilmallar och andra 
resurser som utgör temat [7]. 

Installationen av DevExpress ASP.NET-svit innehåller färdiga teman som kan 
appliceras på kontroller i sviten. Många av dessa teman har lånat inspiration från 
Microsoft Office. En anledning till detta är att DevExpress vill att utvecklare ska 
kunna bygga webbapplikationer som känns bekanta för kunder.  

Inkluderat i DevExpress installationen finns ett verktyg kallat ”ASP.NET Theme 
Builder” som integreras med Microsoft Visual Studio. Verktyget erbjuder ett 
grafiskt gränssnitt där teman kan byggas från grunden eller genom att utgå från ett 
existerande tema.  

Ett tema appliceras på enskilda kontroller genom att ange temat i kontrollens 
inställningar. Det går även att applicera ett tema på hela webbapplikationen och 
alla kontroller ärver då temat [7]. 
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2.4 LINQ 

LINQ är en förkortning av Language Integrated Query. Tekniken tillåter 
användare att ställa SQL-liknande förfrågningar mot en datakälla; denna datakälla 
kan till exempel vara en lista med objekt, en relationsdatabas eller en XML-fil. 
LINQ introducerades i version 3.5 av .NET-ramverket och är en integrerad del av 
de objektorienterade programmeringsspråk som ramverket stödjer [13]. De 
exempel som visas i kapitlet är skrivna med C#. 

Antag att en lista vid namn Books innehåller ett antal objekt kallade Book som har 
attributen auuthor och title. Med hjälp av LINQ kan vi filtrera ut alla böcker som 
skrivits av en viss författare.  

 

var filteredBooks = from b in Books  

            where b.author == “namn” 

            select b; 

 

filteredBooks innehåller då en samling objekt av typen Book som skrivits av 
författaren ”namn”. Förfrågan kan också skrivas med hjälp av Lambda-uttryck:  

 

var filteredBooks =  books.Where(b => b.author == “namn”); 

 

Lambda-uttrycket i förfrågan är: b => b.author == 2 

Oavsett hur uttrycket väljs att skrivas blir resultatet en samling objekt vilken kan 
loopas igenom med följande kod: 

 

foreach (var item in filteredBooks) 

            //Gör något med item 

 

Utrycken går också att kedja ihop likt följande: 

 

var filteredBooks =  books 

.Where(b => b.author == “namn”) 

.OrderBy(b=>b.author) 

.Select(b=>ToUpper()); 
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Ovanstående uttryck genererar en samling böcker där författaren har ett visst 
namn, sorterar samlingen ordnat efter namn och gör alla bokstäver till versaler. 

2.4.1 Linq to Sql 

Som nämnts tidigare kan LINQ användas för att göra förfrågningar mot en 
databas; denna teknik kallas LINQ to SQL. Tekniken kräver att användaren 
skapar klasser, kallade entiteter, som kan hålla den data som finns i databasen. 
Exemplet nedan visar detta. 

[Table] 
 public class Book 
 { 
   [Column(IsPrimaryKey=true)] 
   public int ID; 
   [Column] 
   public string authorName; 
   [Column] 
   public string title; 
 } 

Attributen [Table] är en medlem i LINQs klassbibliotek (System.Linq) och anger 
att klassen motsvarar en rad i en databastabell [13]. För att göra förfrågningar mot 
databasen behövs ett DataContext objekt, även detta är en del av LINQs 
klassbibliotek. DataContext-objektet skapar tabeller mot vilka användaren kan 
ställa förfrågningar och objektet minns de ändringar användaren gjort i entiteter så 
dessa ändringar kan sparas i databasen.  

I Microsoft Visual Studio kan LINQ-entiteter genereras automatiskt genom att 
skapa en ”LINQ to SQL”-klass. Klassen har ett designläge bestående av en canvas 
där användaren kan dra ut och släppa tabeller från en databas som importerats i 
Microsoft Visual Studio. De entiteter som då skapas kan i koden användas precis 
som objekt skapade av användaren själv.  För att göra förfrågningar mot dessa 
entiteter skapas ett objekt av typen linqToSqlDataContext.  Detta visas i följande 
exempel: 

Anta att en tabell (Books) i databasen innehåller kolumnerna ID, authorName och 
title. Entitetsklassen Book kan då användas för att skapa en ny bok och lägga in i 
tabellen Books. För att uppnå detta skapas ett linqToSQLDataContext-objekt och 
ett objekt av klassen Book. Book-objektets attribut tillskrivs värden och objektet 
läggs in i databasen. Koden nedan visar detta. 

 

linqToSQLDataContext myContext = new linqToSQLDataContext(); 

Book book = new Book(); 

book.ID = 1; 

book.authorName = ”Stephen King”; 

book.title = ”It”; 
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myContext.Books.InsertOnSubmit(book); 

myContext.SubmitChanges(); 

 

”InsertOnSubmit(book)” anger att raden ska läggas in i databasen vid nästa 

submit. Tills vidare ligger ändringen sparad i linqToSQLDataContext. 
”myContext.SubmitChanges()” uppdaterar databasen med de ändringar som ligger 
sparade i linqToSQLDataContext. 

Följande exempel visar uppdatering respektive borttagning av en rad i databasen: 

 

// Först hämtas den aktuella raden och sparas i ett objekt 

Book book = myContext.Books.FirstOrDefault(b => b.ID == 1); 

 

book.title = ”Misery”;  // Ändrar bokens titel 

myContext.SubmitChanges(); // Genomför förändringen  

 

myContext.Books.DeleteOnSubmit(book);  // Anger att boken ska tas bort 

myContext.SubmitChanges(); // Genomför förändringen 
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3 Metod och resultat 

Examensarbetet har som mål att förbättra en situation genom att utveckla en 
prototyp. Då arbetet är av praktisk problemlösande karaktär har metodarbetet 
hämtat inspiration från aktionsforskning; detta är en metodik som går ut på att 
förändra en situation genom handling samtidigt som man forskar och erhåller ny 
kunskap. Den här rapporten har inte som mål att förmedla ny kunskap och 
metodiken kommer därför fokusera på den problemlösande delen av 
aktionsforskning. Denna typ av studie kan brytas ner i ett antal steg varav tre har 
valts ut till detta arbete: 

 Planera – Identifiera problem och orsaker. 

 Gör – Föreslå, och genomför, förbättringar. 

 Studera – Utvärdera resultatet. 

Detta examensarbete förhåller sig till stegen på följande sätt: 

 Planera. Problemet och situationens bakgrund granskas. Detta ledde fram 
till den problembeskrivning och bakgrund som angetts i rapportens 
inledande kapitel.  

 Gör. En specifikation på prototypens funktionalitet och designskisser, samt 
vilka verktyg och hjälpmedel som ska användas i arbetsprocessen, 
diskuteras fram i tillsammans med projektledare på Capo. Lösningen 
implementeras. Steget representeras i kapitel 3.1 till 3.6 av rapporten. 

 Studera. Prototypen utvärderas genom att se hur väl den lever upp till 
satta krav. I detta steg ingår också att se vad som kan förbättras och vad 
som måste implementeras för att prototypen ska kunna ta steget till 
kommersiell produkt. En utvärdering av prototypen tas upp i kapitel 4, 
”Diskussion och slutsatser”. 

Rapportens genomförande och resultat är uppdelat i ett antal delar där varje dels 
genomförande bygger på resultatet från tidigare delar. Det kan ses som en serie 
processer där den slutliga delens genomförande, ”Implementering – utveckling av 
prototypen” utgår från uppnådda resultat av delarna 3.1 till 3.5. Figur 8 visar de 
nämnda delarna. 

 

 

Figur 8. De olika delarna i genomförande och resultat.  
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Kommunikation med projektledare på Capo har förekommit under samtliga faser 
av examensarbetets genomförande.  

 

 

3.1 Liknande system – finns det system som gör 

webbapplikationen överflödig? 

3.1.1 Genomförande 

Under diskussion kring nuvarande situation med en projektledare på Capo kom 
det fram att en av deras kunder använder sig av vad som kallas PIM-system 
(Product Information Management). Projektledaren nämnde att detta system 
erbjöd funktionalitet för produkthantering. PIM-system ansågs därför vara 
relevant att studera inför utveckling av prototypen. Information om PIM-system 
hittades på internet i en artikel från Microsoft och en Wikipedia-artikel. Ytterligare 
information kring PIM-system erhölls från projektledare på Capo. 

3.1.2 Resultat 

Som nämnts i avsnittet ovan ansågs PIM-system och dess funktionalitet ha 
relevans för examensarbetet. En beskrivning av vad PIM-system är tas upp i 
rapportens teoridel. Detta avsnitt behandlar systemens relevans för 
examensarbetet.  

 

PIM-system 

 

I PIM-system kan all den produktinformation som önskas finnas i en e-handel 
redigeras och exporteras. Exporterad produktinformation kan med hjälp av viss 
manuell integration importeras till valfritt CMS för att sedan utgöra webshopens 
produktkatalog. Kunder som har ett PIM-system har inget behov av den produkt 
Capo efterfrågat då de har full kontroll över sin produktkatalog och vilken 
information som hamnar på e-handeln genom sitt PIM-system. 

Capo har tidigare utvecklat en e-handelssida åt en kund som använder PIM-system 
i sin verksamhet. Kunden kunde då bygga upp menystruktur med produkter och 
artiklar, till e-handelssidan, i sitt PIM-system. Denna information exporterades 
som en XML-fil och Capo byggde en integrationslösning för att läsa in filen i 
kundens CMS. På detta sätt skapades automatiskt menystruktur och 
produktkatalog i kundens e-handel. Verkligheten är dock att de flesta av Capos 
kunder inte använder dessa system då de innebär en stor kostnad som mindre 
företag, och företag som endast inriktar sig på e-handel, är ovilliga att ta.  



Metod och resultat 

25 

PIM-system är kostsamma och lämpar sig därför bäst för medelstora till stora 
företag som har nytta av systemens fulla funktionalitet. Några karakteristiska drag 
hos företag som drar nytta av PIM-system är att de har en online-shop, en bred 
mängd produkter, produkter vars attribut ofta förändras och en icke centraliserad 
IT-infrastruktur; det sistnämnda kan till exempel innebära att företaget har 
geografiskt skilda avdelningar som arbetar med samma produkter. Dessutom 
arbetar företaget med försäljning och marknadsföring av produkter i flera kanaler, 
exempelvis postorder, e-handel och fysisk butik. Det finns behov av en lösning 
för de av Capos kunder som inte har PIM-system och framförallt en lösning som 
kan användas av alla kunder [2, 3]. 

 

3.2 Specifikation av produktens funktionalitet 

Noter att detta avsnitt behandlar produktens funktionalitet. Det inkluderar, men är 
inte begränsat till, prototypens funktionalitet. De delar som även är relevanta för 
prototypen anges i texten. Att skapa en klar bild av produktens funktionalitet var 
nödvändigt för att kunna göra avgränsningen för vad prototypen ska innefatta. 
Denna avgränsning förklaras i kapitel 1.3. Specifikationen av produktens 
funktionalitet får även relevans av att den utgör en grund i prototypens vidare 
utveckling till produkt.  

3.2.1 Genomförande 

Underlag för specifikationen har diskuterats fram tillsammans med en 
projektledare på Capo. Projektledaren har framfört önskemål från kunder och 
uttryckt vad som upplevs vara bristande i nuvarande system. Lösningen har också 
hämtat viss inspiration från PIM-system som nämnts i tidigare kapitel. 
Illustrationer har skapats i Adobe Illustrator CS4. 

3.2.2 Resultat 

Inkommande och utgående data i produkten sker i form av filer; en fil som 
exporterats från kundens affärssystem och en fil som är redo att importeras till 
kundens CMS. Genom att produkten inte har någon direkt koppling till kundens 
affärssystem och CMS så är den också oberoende av vilket affärssystem och CMS 
kunden har. Lösningen blir då universell och fungerar oavsett existerande system. 
Finns det en filtyp som alla affärssystem kan exportera och en filtyp som alltid går 
att importera till alla CMS behövs endast ett mellansteg, ett system som berikar 
produktdata.  

Lösningen blir en webbapplikation byggd med serverscriptet ASP.NET. 
Gränssnittet kommer utformas med hjälp av kontroller tillverkade av DevExpress. 
Applikationen har fått benämningen ”Content Enrichment Tool” då det på ett bra 
sätt beskriver produktens funktion; att berika den produktdata som exporterats 
från affärssystemet innan data importeras till CMS:et.  
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Indata till webbapplikationen är i form av en kommaseparerad-fil (CSV) då dessa 
kan exporteras från affärssystem. Notera att det endast är basdata för artiklar som 
importeras till webbapplikationen; alla annan information så som produkter och 
kategorier skapas av användaren i webbapplikationens gränssnitt. 
Webbapplikationens gränssnitt ska genereras dynamiskt beroende på vilka attribut 
som finns med i CSV-filen; attribut i filen blir kolumner i gränssnittet. Efter 
slutförd produkthantering i webbapplikationen exporteras en XML-fil där 
kolumner i webbapplikationen blir attribut i XML-filen. 

Att denna filtyp valdes för export beror på att Capo, som nämnts i kapitel 3.1.2, 
tidigare skapat en integrationslösning där XML-filer, med en viss struktur, kan 
läsas in till CMS:er. Då XML-filen lästs in skapas automatiskt menystruktur och 
produktrelationer.  

Webbapplikationen ska fungera som en brygga mellan affärssystem och CMS; 
detta illustreras i figur 9 där CET är webbapplikationen.  

 

 

Figur 9. Produktinformationens väg från affärssystem till webbapplikation till CMS. 

 

 

Flödet från affärssystem till CMS och webbapplikationens roll i detta flöde visas i 
figur 10. 
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Figur 10. Illustration av inblandade system och produktinformationens flöde. 

 

 

I kundens lokala nät finns deras affärssystem som innehåller basinformation om 
artiklar. Artikelinformationen exporteras som en CSV-fil och sparas på en disk 
hos kunden; detta görs av affärssystemets konsult. Webbapplikationen hämtar 
filen från kundens server med hjälp av FTP. FTP-information så som adress och 
inloggningsuppgifter finns lagrade i konfigurations-filer, XML-filer med 
inställningar, på Capos webbserver. Dessa konfigurations-filer är knutna till 
kundens inloggning i webbapplikationen. Även kundens inloggningsuppgifter till 
webbapplikationen finns lagrade i dessa filer. När kunden loggar in genomförs en 
kontroll mot dessa filer. Det finns inget behov av säkrare lagring av 
inloggningsuppgifter då webbapplikationen inte arbetar med känslig data. All 
information som finns i webbapplikationen är publikt tillgänglig på kundens e-
handelssida.  

Den hämtade CSV-filen importeras i webbapplikationen som ligger på Capos 
webbserver. Artikelinformationen sparas i den underliggande databasen. Med 
hjälp webbapplikationens gränssnitt kan kunden bygga upp e-handelns hierarki av 
kategorier, produkter och artiklar. Alla förändringar sparas i databasen. När 
kunden är färdig med editeringen exporteras informationen från databasen i form 
av en XM-fil. Denna fil sparas till en disk på kundens server med hjälp av FTP. På 
kundens server ligger ett schemalagt jobb som importerar XML-filen, med fördel 
nattetid då det tar ett par timmar, till kundens e-handelsplattform (CMS). 

Som nämnts tidigare består prototypen av webbapplikationens gränssnitt samt en 
databas som stödjer gränssnittets funktionalitet och tillåter lagring av förändringar. 
Den del av webbapplikationen som utvecklas visas i figur 11. 
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Figur 11. Illustration som visar den avgränsade del av produktens som är prototypen. 

 

 

Följande del av specifikationen beskriver gränssnittets editeringsmöjligheter och är 
relevant prototypen, och självklar även produkten. 

Webbapplikationen ska tillåta användaren att redigera: 

 Artiklar 

 Produkter 

 Hierarkisk struktur av kategorier – produkter – artiklar  

o Menystruktur 

o Förhållande mellan produkter och artiklar 

En produkt består av en eller flera artiklar. En artikels tillhörighet till en produkt 
ska deklareras genom att länka dem visuellt i webbapplikationens gränssnitt, 
exempelvis genom att placera artikeln under produkten. Det finns önskemål om 
att detta ska gå att göra med drag and drop-funktionalitet men huruvida det är 
möjligt kommer undersökas i en utvärdering av DevExpress-kontroller. Relationer 
mellan artiklar så som liknande artiklar eller kompletterande artiklar anges som attribut 
hos artikeln. Förutom att tillskriva tillhörighet och relationer ska produkter och 
artiklar ha samma editeringsmöjligheter; dessa är:  

 Skapa ny (produkt eller artikel) 

 Ta bort (produkt eller artikel) 
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 Kopiera (produkt eller artikel) 

 Ändra värden på attribut (produkt eller artikel) 

Dessutom ska antalet attribut för artiklar vara dynamiskt. Det innebär att 
användaren ska kunna: 

 Skapa nytt attribut  

 Ta bort attribut  

Det är viktigt att webbapplikationen kan hantera stora mängder data utan att det 
blir rörigt. För att uppnå detta behöver följande funktionalitet finnas: 

 Filtrering, gärna genom fritextsökning på valfritt attribut 

 Sortering på valfritt attribut 

Den viktigaste av dessa är filtrering. Om kunden har ett lager med tusentals 
artiklar är det kritiskt att det går att hitta enskilda artiklar utan att behöva bläddra 
sig fram bland tusentals poster.  

När det gäller gränssnittet är det viktigt att det är intuitivt. Att webbapplikationen 
kräver dokumentation är oundvikligt men detta bör hållas till ett minimum. Därför 
är det en bra idé om gränssnittet efterliknar applikationer som kunder är vana vid 
att använda. Microsoft Excel är en framgångsrik applikation som är 
specialanpassad för att hantera stora mängder data med användarvänlighet i fokus. 
Dessutom är det en applikation vars gränssnitt många kontorsarbetare är bekanta 
med. Om webbapplikationen presenterar data på ett Excel-liknande manér gör 
igenkänningsfaktorn mycket för användarvänligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod och resultat 

30 

3.3 Utvärdering av DevExpress kontroller – vilka 

lämpar sig bäst för att bygga upp webbapplikationens 

gränssnitt? 

3.3.1 Genomförande 

Undersökningen utgår från produktens/prototypens specifikation vad det gäller 
editeringsmöjligheter och hur data presenteras. Målet med undersökningen är att 
hitta kontroller som uppfyller satta krav.  

På DevExpress hemsida (http://demos.devexpress.com/ASP/) finns 
demonstrationer av alla deras APS.NET kontroller.  

Användaren kan där klicka runt i de olika kontrollerna och utforska deras 
funktionalitet. Allt som går att göra med kontrollerna finns representerat på sidan 
tillsammans med dokumentation på hur användaren kan åstadkomma samma 
resultat. Dessa demonstrationer, tillsammans med boken Professional DevExpress™ 
ASP.NET Controls , har använts för att utvärdera kontrollerna.   

3.3.2 Resultat 

DevExpress har två kontroller som är anpassade för att visa stora mängder data 
och tillåta editeringen av denna data. Kontrollerna heter ASPxGridView och 
ASPxTreeList. Dessa två kontroller delar viss grundläggande funktionalitet; 
tillexempel editeringsmöjligheter och hur man binder data till kontrollen. På andra 
punkter, exempelvis hur data presenteras, skiljer de sig åt. Figurerna 12 och 13 
visar gränssnittet för respektive kontroll. 

 

 

Figur 12. ASPxGridView visar data i tabellform 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GridEditing/EditForm.aspx]. 

 

 

http://demos.devexpress.com/ASP/
http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/GridEditing/EditForm.aspx
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Figur 13. ASPxTreeList visar data i en hierarkis trädvy 

[http://demos.devexpress.com/ASPxTreeListDemos/Editing/Modes.aspx]. 

 

ASPxTreeList presenterar data i en trädstruktur medans ASPxGridView 
presenterar data i ett rutnät som för tankarna till Microsoft Excel. Kontrollerna 
liknar varandra på många punkter men ASPxGridView erbjuder rikare 
funktionalitet vilket tydligt framgår vid en jämförelse av menyalternativen för 
kontrollernas funktionalitet på demonstrations-sidan, se figur 14. 
 

 

Figur 14. Jämförelse av demonstrations-menyn för kontrollernas funktionalitet [egen 

komposition av bilder från demo.devexpress.com]. 

http://demos.devexpress.com/ASPxTreeListDemos/Editing/Modes.aspx
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Som nämnts tidigare erbjuder kontrollerna samma möjligheter gällande editering 
och bindning av data. Stöd för övrig funktionalitet, som listats i kapitel 3.2, med 
relevans för webbapplikationen presenteras i nedanstående tabell. 
 
 

Tabell1. Jämförelse av funktionalitet hos ASPxGridView och ASPxTreeList. 

 Sortering Filtrering Drag and 
drop 

ASPxGridView Ja Ja Nej 

ASPxTreeList Ja Nej Ja 

 
 
Till skillnad från ASPxGridView erbjuder ASPxTreeList ”drag and drop”-
funktionalitet genom att dra noder i listan. Denna funktionalitet uppfyller det 
önskemål Capo uttryckt om att kunna ange artiklars tillhörighet till en produkt 
genom att dra och släppa artiklar under en produkt. ASPxTreeList hierarkiska 
struktur erbjuder bra stöd för denna funktionalitet då en produkt kan 
representeras som en nod i listan och artiklar som barn-noder i trädstrukturen. 
Tyvärr saknar ASPxTreelist stöd för filtrering, en egenskap som listats som kritisk 
i produktspecifikationen.  
 
ASPxGridView tillåter filtrering via fritextsökning på kolumnvärden i rutnätet och 
är därmed bättre lämpad för snabb navigering bland stora mängder data. Ett 
hierarkiskt förhållande mellan produkter och artiklar kan representeras genom att 
kapsla två ASPxGridView i ett master-detalj förhållande vilket visas i figur 15. 
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Figur 15. Master-detalj förhållande mellan två ASPxGridView 

[http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/MasterDetail/MasterDetail.aspx

]. 

 

Då en produkt består av en eller flera artiklar blir relationen mellan produkter och 
artiklar aldrig djupare än två steg och det räcker med tabeller på två nivåer för att 
visa detta förhållande. Master-kontrollen kan lista produkter och detalj-kontrollen 
kan visa artiklar.  
 
ASPxTreeList styrka ligger i att visa hierarkisk data på många nivåer och lämpar 
sig därför utmärkt som det gränssnitt användaren arbetar mot för att bygga upp en 
menystruktur i webbapplikationen. 
 
Slutsatsen av undersökningen är alltså följande: 

 ASPxGridView lämpar sig för hantering av artiklar och produkter.  

 ASPxTreeList lämpar sig för hantering av menystruktur. 

 

 

 

 

http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/MasterDetail/MasterDetail.aspx
http://demos.devexpress.com/ASPxGridViewDemos/MasterDetail/MasterDetail.aspx
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3.4 Gränssnittsdesign 

3.4.1 Genomförande 

Gränssnittsdesignen utgick från kapitel 3.2, ”Specifikation av produktens 
funktionalitet”. Målet var att bygga ett gränssnitt som stödjer den funktionalitet 
som angetts i tidigare nämnda kapitel. Som nämnts i produktspecifikationen är det 
endast basdata för artiklar som importeras till webbapplikationen. Produkter och 
menystruktur (trädstruktur av kategorier) skapas från grunden i 
webbapplikationens gränssnitt. 

Webbapplikationens användning kan delas upp i två steg. I det första steget 
hanteras artiklar; importerade artiklar redigeras, tas bort och nya skapas. I det 
andra steget skapas en menystruktur av kategorier med underliggande produkter 
och artiklar binds till produkter. Webbapplikationen delas därför upp i två vyer. 
En för artikelhantering och en för meny- och produkthantering. En fördel med 
denna uppdelning är att två personer kan arbeta parallellt med samma 
produktlager. Det är viktigt att artiklar går att editera från meny- och produktvyn 
så att användaren inte måste byta vyer varje gång en artikel behöver ändras.  

Ett frågetecken som uppstod under gränssnittsdesignen var hur artiklar ska visas i 
en ASPxGridView. Om en stor mängd olika artiklar och alla deras attribut visas i 
samma rutnät blir det ett så pass stort antal kolumner att överskådligheten tar 
skada; dessutom blir de flesta kolumner irrelevanta för den enskilda artikeln. 
Exempelvis kanske ASPxGridView visar 20 artiklar där varje artikel har 5 attribut 
och summan av alla unika attribut, och därmed alla kolumners, i rutnätet är 60. 
Det innebär att för varje artikel representerar bara 5 utav de 60 kolumner som 
visas attribut knutna till artikeln.  Lösningen på detta problem presenteras i 
resultatdelen. 

Designskisser är gjorda i programmet Balsamiq Mockups; ett gratisverktyg där 
användare kan skapa mockups genom att dra och släppa grafiska element på en 
canvas. Designen utgår från produktspecifikationen och utseendet på de 
DevExpress-kontroller vilka beslutades användas i föregående kapitel. 

 

3.4.2 Resultat 

Figur 16 visar vyn för artikelhantering. 
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Figur 16. Designskiss av vyn för artikelhantering. 

 

I sidans huvud finns webbapplikationens namn och knappar för import och 
export av data. Under sidans huvud syns flikarna som används för att växla mellan 
webbapplikationens två vyer. 

Artikelhanteringen består av två ASPxGridView. Den övre av de två kontrollerna 
visar alla artiklar i databasen tillsammans med deras grundläggande attribut: 
artikelnamn, artikelnummer och beskrivning. Användaren kan filtrera dessa 
artiklar genom att skriva in kolumnvärden i rutorna ovanför kolumnerna. Den 
nedre kontrollen visar komplett information för den artikel som markerats i den 
övre kontrollen. Genom att dela upp artikelinformationen i två ASPxGridView 
undviks problemet, som beskrivs i kapitel 3.4.1, med oöverskådligt många 
kolumner i en enskild ASPxGridView.  

Figur 17 visar vyn för artikelhantering som den ser ut när användaren editerar en 
artikel. 
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Figur 17. Designskiss av editeringsfunktionalitet i artikelvyn. 

 

Editering sker i ett popup-formulär med vertikal scrollning. Detta alternativ är att 
föredra framför editering direkt i rutnätet då popup-formuläret ger användare en 
bättre överblick av artikeln; detta är särskilt sant för artiklar med ett stort antal 
attribut. När användaren är klar med editeringen av en artikel sparas ändringar i 
databasen och båda ASPxGridView uppdateras med den nya informationen. 

Figur 18 visar vyn för meny- och produkthantering. 

 

 

Figur 18. Designskiss av produktvyn. 
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Till vänster finns en trädstruktur där användaren bygger upp menystrukturen av 
kategorier. Inom varje kategori kan användaren skapa produkter som listas i en 
ASPxGridView. Användaren kan filtrera produkter genom att skriva värden i 
textrutorna ovanför kolumnerna. I kolumnen artiklar finns knappar som öppnar 
ett popup-formulär där användaren kan ange artiklars tillhörighet till den aktuella 
produkten; vilket leder vidare till figur 19. 

 

 

Figur 19. Designskiss av vyn som binder artiklar till produkter. 

 

I popup-formuläret visas alla artiklar från databasen i en ASPxGridView. Precis 
som i artikel- och produktvyn kan användaren filtrera data genom fritextsökning 
på kolumnvärden. Användaren kryssar för de artiklar som ska kopplas till 
produkten och dessa kopplingar skapas när användaren trycker på knappen i 
popup-formuläret. Genom att klicka på plus-tecknet för en produkt i kontrollen 
med produkter visas en kapslad ASPxGridView innehållande de artiklar som 
kopplats till produkten. Detta illustreras i figur 20. 
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Figur 20. Designskiss visande produktvyns master-detalj förhållande av produkter och 

artiklar. 

 

Genom att trycka på minus-tecknet stängs den kapslade ASPxGridViewn. Precis 
som i artikelvyn kan man i denna vy editera och skapa nya artiklar. Borttagning av 
en artikel här innebär dock inte att artikeln tas bort permanent utan det är endast 
kopplingen mellan artikeln och produkten som raderas. 

Gränssnittet för editering av en artikel från denna vy visas i figur 21. 

 

 

Figur 21. Designskiss av artikeleditering i produktvyn. 
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3.5 Databasmodellering 

3.5.1 Genomförande 

Målet var att ta fram en databas med stödjer den funktionalitet som listats i 
produktspecifikationen, kapitel 3.2.2. För att uppnå det granskades vilka relationer 
som måste finnas mellan artiklar, produkter och kategorier. 

 En kategori innehåller noll till flera kategorier.  

 En kategori innehåller en till många produkter. 

 En produkt består av en till många artiklar. 

 En artikel tillhör en till många produkter. 

 En produkt tillhör en till många kategorier. 

 En kategori tillhör noll till en kategori. 

En tabell för artiklar, en tabell för produkter och en tabell för kategorier medför 
att det blir många till många förhållanden mellan tabellerna. För att undvika detta 
krävs mellantabeller där närliggande tabellers nycklar tillsammans utgör 
nyckelvärden i mellantabellen. 

För att hantera kategorier med ett okänt antal underkategorier behövs ett rekursivt 
förhållande där en kategori kan peka på sin föräldrakategori.  

När det gäller artiklar måste databasen ta hänsyn till att det antal attribut en artikel 
har inte är känt i designtime utan specificeras av användaren när programmet körs. 
Dessa attribut är också olika för olika artiklar. Att i artikeltabellen skapa en 
kolumn för varje attribut leder till att artikeltabellen får en stor mängd kolumner 
varav de flesta inte är relevanta för den enskilde artikeln. Följande exempel 
illustrerar situationen med en artikeltabell innehållande kontorsvaror:  

Anta att två artiklar med basattribut ligger i artikeltabellen likt figur 22 visar. 

 

 

Figur 22. Illustration av en tabell med artiklar. 

 

Användaren väljer att lägga till attribut till artikeln Penna vilket visas i figur 23. 
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Figur 23. Illustration av föregående artikeltabell med utökade attribut. 

 

 

Attributen Färg, Stiftbredd och Sudd blir kolumner i databasen för alla artiklar i 
tabellen, även om Stiftbredd och Sudd inte är relevanta attribut hos artikeln Papper. 
Anta att användaren sedan lägger till attribut för artikeln Papper likt figur 24 
illustrerar. 

 

 

Figur 24. Illustration av en tabell med artiklar. 

 

 

Raden för artikeln Penna får då kolumnerna Format och Vikt som inte har någon 
som helst relevans för just den artikeln. Sedan lägger användaren till en ny artikel 
Häftapparat med attributen Färg, Klammer och Häftkapacitet (plus basattribut) och 
tabellen ser då ut som figur 25.. 

 

 

Figur 25. Illustration av en tabell med artiklar. 

 

 

Exemplet illustrerade hur antalet kolumner snabbt växer med antalet artiklar och 
attribut. Trots att det i fallet ovan endast handlar om tre artiklar med ett fåtal 
attribut fylls tabellen med många överflödiga celler.  

I ett scenario likt det ovan blir det problematiskt att genom förfrågningar hämta 
data från tabellen. Det kan hända att en artikel har ett attribut men användaren 
ännu inte angett ett värde för attributet. Om en enskild artikel med alla dess 
attribut ska hämtas, hur vet man vilka kolumner som är relevanta för artikeln?  
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Ett enklare sätt är att låta artikeltabellen innehålla basattribut (artikelnummer, 
artikelnamn och beskrivning) och placera övriga attribut i en separat tabell. Denna 
lösning och den färdiga databasmodellen presenteras i avsnitt 3.5.2. 

Databasen producerades i Microsoft SQL Server Management Studio. I 
programmet skapades ett databasdiagram där alla tabeller och relationer 
deklarerades. Genom att modellera databasen i designläget behövde inga SQL-
satser skrivas.  

 

3.5.2 Resultat 

Figur 26 visar den färdigmodellerade databasen i Microsoft SQL Server 
Management Studio. 

 

Figur 26. Det färdiga databasdiagrammet. 

 

 

Tabellen Kategori har en rekursiv relation. Varje post i tabellen innehåller sin 
förälders ID. Undantaget för detta är den post som representerar rot-noden hos 
ASPxTreeListen i gränssnittet, då är föråldra ID:t null.  

Mellantabellen ProduktKategori kopplar samman en kategori med en produkt. En 
primär nyckel från tabellen Produkt och en primär nyckel från tabellen Kategori blir 
främmande nycklar i tabellen ProduktKategori. Kombinationen av de främmande 
nycklarna utgör den primära nyckeln för en koppling mellan en produkt och en 
kategori i tabellen ProduktKategori.  

Produkter och artiklar kopplas samman av tabellen ArtikelProdukt. 
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Tabellen Artiklar innehåller basattribut för artiklar och kopplas samman med 
tabellen MetaData via tabellen ArtikelMeta. Tabellen MetaData håller namnen på 
alla attribut som lagts till av användaren. Tabellen ArtikelMeta kopplar samman en 
artikel med attribut och i tabellen anges även värdet för attributet.  
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3.6 Implementering – utveckling av prototypen 

3.6.1 Genomförande 

Som kan urskiljas av designskisserna består webbapplikationen av en enda 
”.aspx”-sidan med två vyer. En ”.aspx”-sida innebär en ”.cs”-sida, som i detta 
kapitel kommer kallas huvudsidan, och för att hålla huvudsidans C#-kod till ett 
minimum, och därmed inte förstöra överskådligheten, delades koden upp i olika 
klasser; bland annat en klass för databasåtkomst, en för inläsning av filer och en 
för att hantera sessionsvariablar. Målet var att endast ha händelse-hanterare i 
huvudsidan och placera alla andra metoder i separata klasser. Detta beskrivs 
närmare i detta kapitel där utvecklingsprocessen förklaras, uppdelat i ett antal 
nyckelsteg.  

Prototypen utvecklades i Microsoft Visual Studio 2012. Test av prototypen har 
gjorts löpande under utvecklingen i takt med att ny funktionalitet lagts till. 

 

Databas och LINQ to SQL i Microsoft Visual Studio 

En koppling till databasen skapades i Microsoft Visual Studio. Som teknik för 
databaskommunikation valdes LINQ to SQL. Valet baserades på 
rekommendationer från Capo och studentens eget önskemål om att lära sig 
tekniken.  För att komma åt databasen skapades en LINQ to SQL klass. Figur 27 
visar detta. 

 

 

Figur 27. En LINQ to SQL klass läggs till i Visual Studio. 

 

Detta gav, i Microsoft Visual Studios designläge, en blank canvas där tabeller från 
databasen kan dras och släppas. Allt eftersom tabeller dras ut på canvasen skapas 
ett diagram över databasens tabeller och relationer. Diagrammet visas i figur 28. 
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Figur 28. Databasdiagrammet i Visual Studio. 

 

LINQ to SQL-klassen genererade automatiskt en LINQ-entitet för varje rad i 
tabellen. Databasen var nu redo att användas i webbapplikationen. 

 

DAL – Data Access Layer 

För att slippa LINQ-uttryck huvudsidan skapades vad som brukar kallas ett ”DAL 
(Data Access Layer)” eller datalager på svenska. Det är en klass som använder sig 
av LINQ to SQL-klassen och innehåller alla metoder för databaskommunikation 
som behövs i webbapplikationen. Datalagrets syfte är att kapsla in all logik för 
datahantering och göra data tillgängligt genom enkla metodanrop. Fördelen med 
ett datalager är att det minimerar mängden kod i huvudsidan och ger ett, från 
huvudsidan sett, smidigt gränssnitt för hantering av data. Ett exempel på detta är 
följande: 

I webbapplikationens vy för artikelhantering finns två stycken ASPxGridView. 
Den övre av de två kontrollerna visar artiklar med deras basattribut. Den nedre 
kontrollen visar den artikel som valts i den övre kontrollen tillsammans med alla 
dess attribut. För detta syfte skapades en metod i datalagret som tar emot en 
sträng innehållande ett artikelnummer och returnerar ett dynamiskt objekt som 
motsvarar en artikel med alla dess attribut. Ett dynamiskt objekt är ett objekt vars 
attribut kan definieras under tiden en applikation körs. Metoden för hämtning av 
en artikel kan ses i bilaga 1. För att från huvudsidan hämta en artikel behöver bara 
metoden anropas med artikelnumret som parameter. Från huvudsidan finns det 
inget behov av att veta hur metoden fungerar så länge den returnerar rätt resultat. 
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Datalagret fylldes på med metoder i takt med att kontroller placerades i 
gränssnittet och deras funktionalitet implementerades. 

 

Gränssnitt 

För att bygga upp gränssnittet användes vanlig html tillsammans med kontroller 
från DevExpress ASP.NET-svit. Inga av standardkontrollerna inom Microsofts 
.NET-ramverk användes. Först byggdes sidans struktur upp med divar och 
tabeller. Sedan användes Microsoft Visual Studios IDE för att dra och släppa 
kontroller på sidan. 

För att efterlikna designskissen och dess två vyer som växlas mellan genom att 
trycka på flikar användes DevExpress-kontrollen ASPxPageControl. Det är en 
kontroll som består av flikar och tillhörande, så kallade, TabPages. En TabPage 
kan beskrivas som en panel i vilken andra kontroller kan placeras. När en flik 
klickas visas den klickade flikens TabPage och övriga döljs. För 
webbapplikationen användes två TabPage. Kontrollernas utseende specificerades 
med hjälp av de teman som inkluderas i DevExpress ASP.NET-svit. 

 

CSV-import 

Att kunna importera kommaseparerade-filer (CSV-filer) innehållande 
basinformation om artiklar och spara detta i databasen är en viktig del av 
webbapplikationen. För att läsa in filer användes en klass som Capo utvecklat till 
ett tidigare projekt. Klassen läser av rader i en kommaseparerad fil och returnerar, 
för varje rad i filen, en Array av strängar där strängarna är radens 
kommaseparerade värden. Denna klass användes i en annan klass som loopar 
igenom alla Arrays och skickar dem till datalagret som sparar värdena i tabellen 
med artiklar. Sökvägen till den kommaseparerade-filen hårdkodades då FTP-
funktionaliteten som beskrivs i kapitel 3.2.2 inte ingår i prototypen. 

 

Sessionshantering 

HTTP-protokollet håller inte information om tidigare status mellan HTTP-
förfrågningar. Vissa värden som sätts i webbapplikationen när användaren 
integrerar med gränssnittet, till exempel klickar på en artikel, ska bevaras över 
HTTP-förfrågningar och därför användes sessionsvariablar. En session är unik för 
varje besökare till webbapplikationen och bevaras så länge besökaren inte stänger 
sin webbläsare eller är inaktiv under ett visst antal minuter som anges i sessionens 
inställningar. Sessionsvariablar kan hålla alla typer av data men är inte särskilt 
prestandavänliga och används därför i webbapplikationen endast till att spara små 
värden.  
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För att ge typsäker åtkomst av sessionsvariablerna i webbapplikationens alla 
klasser skapades en klass som sätter och hämtar sessionsvariablerna. Typsäker 
innebär att det vid hämtning och sparning av variabeln går att se vilken datatyp 
den har. Sessionsvariablar har inte denna information och det går därför att spara 
en sträng och sedan försöka läsa in den till en heltals-variabel vilket inte kommer 
ge något felmeddelande när koden skrivs men kommer ställa till problem under 
exekvering. Exemplet nedan är hämtat från klassen som hanterar sessioner och 
visar hur artikelnumret för en markerad artikel sparas i en sessionsvariabel. 

 

public static string markedArticle 

        { 

            get { return HttpContext.Current.Session["markedArticle"] as string; } 

            set { HttpContext.Current.Session["markedArticle"] = value; } 

        } 

 

Metoden tar emot en sträng och returnerar en sträng. Om någon annan datatyp 
skickas till metoden genereras ett felmeddelande. 

 

 

Bindning av ASPxGridView till datakälla 

Grännsnittet består av ett flertal ASPxGridView. En klass skapades som hanterar 
bindningen av dessa kontroller till datakällor. I klassen placerades metoder som tar 
emot en referens till en ASPxGridView som parameter och hanterar alla 
operationer som krävs för att binda en kontroll till en datakälla. Klassen använder 
sig av datalagret och klassen för hantering av sessionsvariablar. 

 

3.6.2 Resultat 

I detta avsnitt presenteras prototypen med hjälp av bilder på gränssnittet. 
Prototypens funktionalitet och vad som händer ”bakom kulisserna” förklaras i 
texten. Temat ”SoftOrange” har använts för alla kontroller i gränssnittet. Figur 29 
visar webbapplikationens vy för artikelhantering. 
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Figur 29. Skärmdump av prototypens artikelvy. 

 

I sidans huvud finns knappar för import och export av filer. 
Exportfunktionaliteten ingår inte i prototypen och denna knapp är därför inte 
kopplad till någon händelse, det är däremot importknappen. När den klickas 
anropas klassen för CSV-inläsning och med hjälp av datalagret sparar klassen 
inläst data i databasens artikeltabell. Efter det binds den övre ASPxGridViewn om 
med hjälpen av klassen som binder kontroller och de nya posterna visas i listan. 

Den övre ASPxGridViewn är inställd på att visa tio poster per sida. Sidorna växlas 
mellan med hjälp av pagineringsalternativen som syns längst ner i kontrollen. Det 
går också bra att söka på värden i de olika kolumnerna med hjälp av textrutorna 
över varje kolumn. 

När en artikel i den övre ASPxGridViewn klickas sparas artikelns artikelnummer i 
en sessionsvariabel med hjälp av sessions-klassen. Artikelnumret används av 
klassen som binder kontroller för att binda den undre ASPxGridViewn så att vald 
artikel från den övre kontrollen visas i den undre. Det sker genom att klassen som 
binder kontroller anropar en metod i datalagret som hämtar rätt artikel. 

Det tre knapparna i den övre ASPxGridViewn gör vad texten antyder. Knappen 
”Ta bort” raderar artikeln och alla dess attribut från databasen. Knappen ”Ny” 
öppnar ett popup-formulär med tomma textrutor där värden kan fyllas i för att 
skapa en ny artikel.  Knappen ”Editera” öppnar ett popup-formulär där värdena 
från den rad som är markerad i ASPxGridViewn redan är ifyllda. Det sistnämnda 
formuläret går även att öppna genom att dubbelklicka på artikeln i den undre 
ASPxGridViewn. Figur 30 visar popup-formulären.  
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Figur 30. Jämförelse av popup-formulär. Ett blankt, ett med förifyllda värden. 

 

Som kan ses på bilden är det samma formulär, skillnaden är bara att det högra har 
förifyllda värden. Oavsett vilken knapp som öppnar formuläret så hanteras 
resultatet, när länken ”Update” klickas, på samma sätt. Ett klick på ”Update” 
skickar en callback som fångas upp av en händelse-hanterare i koden. Som 
parameter till hanteraren skickas de värden som skrivits in i formuläret. Från 
hanteraren skickas värdena vidare till en metod i datalagret som uppdaterar 
databasen. 

Artikelnumret är det som identifierar unika artiklar. Om ett artikelnummer som 
inte finns i databasen skrivs in skapas en ny artikel; om ett existerande 
artikelnummer skrivs in uppdateras artikeln. Detta gör att det högra formuläret 
med förifyllda värden går att använda för att skapa nya artiklar med utgång från 
gamla. Det blir som att kopiera en existerande artikel där det enda som skiljer 
artiklarna åt är artikelnumret.  

Ett klick på fliken ”Meny och produkter” öppnar vyn för hantering av meny och 
produkter som syns i figur 31. 
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Figur 31. Skärmdump av prototypens vy för meny- och produkthantering. 

 

Till vänster syns en ASPxTreeList där menystrukturen kan byggas upp. Varje nod i 
trädet motsvarar en kategori. ”Produkter” är rotnoden i trädet och finns alltid där. 
Alla andra noder skapas av webbapplikationens användare. Trädet är bundet till 
den rekursiva kategori-tabellen i databasen. 

Den ASPxGridView som ligger på högra sidan visar produkter som tillhör den 
aktuella kategorin. Dessa produkter skapas av användaren själv och har aldrig mer 
än de tre attribut som visas på bilden ovan, till skillnad från artiklar som kan ha 
oändligt många attribut. Produkter har samma editeringsmöjligheter som artiklar: 
ta bort, skapa ny och editera. Skillnaden är att ett popup-formulär inte används 
utan editeringen sker i ett läge som kallas ”inline”; detta visas i figur 32. 

 

 

Figur 32. Bild av editeringsläget i ASPxGridViewn som listar produkter. 

 

Ett tryck på plustecknet till vänster expanderar ASPxGridViewn för att visa en 
kapslad ASPxGridView innehållande artiklar som tillhör produkten. När 
kontrollen expanderar sparas produktens produktnummer i en sessionsvariabel 
som används för att hämta rätt artiklar i databasen. Figur 33 visar de två 
ASPxGridViews i vad som kallas ett ”master-detalj”-förhållande.  
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Figur 33. Skärmdump av master-detalj förhållandet mellan de ASPxGridViews som 

listar produkter och de artiklar som ingår i vald produkt. 

 

Artiklar kan editeras från denna vy precis som från artikelvyn. Ett dubbelklick på 
en rad öppnar ett popup-formulär där den aktuella artikelns värden kan editeras. 
Det är samma bakomliggande kod som körs vid editering i den här vyn som i 
artikelvyn. Därför gäller samma regler vad det gäller artikelnummer. Om numret 
inte ändras editeras artikeln; om ett nytt artikelnummer anges skapas en ny artikel. 

Det går att markera flera artiklar i ASPxGridViewn genom att kontroll- eller 
skiftklicka. Ett tryck på knappen med texten ”Ta bort artiklar” tar bort de 
markerade artiklarna. Notera dock att artiklarna endast tas bort från den aktuella 
produkten; de kan fortfarande tillhöra någon annan produkt. Om artiklar ska tas 
bort helt och hållet måste detta göras från artikelvyn.  

Längst ner i den ASPxGridView som visar artiklar finns en textruta och en knapp 
med texten ”Lägg till attribut”. När knappen klickas hämtas det värde som skrivits 
in i textrutan och läggs till som attribut på alla produktens artiklar i databasen. 
Rent tekniskt innebär det att om attributet inte redan finns skapas en ny rad i 
databastabellen kallad MetaData. Denna kopplas sedan till alla artiklar som tillhör 
aktuell produkt via tabellen ArtikelMeta. Normalfallet är att alla artiklar som tillhör 
en produkt har samma attribut, attributen kan dock ha olika värden. Därför valdes 
denna lösning där attributet appliceras på alla artiklar i produkten istället för att 
behöva genomföra processen på varje enskild artikel. När databasen uppdaterats 
med det nya attributet uppdateras ASPxGridViewn och det nya attributet visas 
som en kolumn i kontrollen. 
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Ovanför kolumnerna ASPxGridViewn med artiklar finns ett fält där texten ”Släpp 
kolumner här för att ta bort attribut” hittas. Genom att dra en kolumn-header och 
släppa den i fältet raderas attributet från databasen. Precis som tilläggning av 
attribut gäller detta för alla artiklar som tillhör produkten. 

Artiklars tillhörighet till en produkt anges genom att trycka på ikonen i kolumnen 
”Artiklar”. Detta öppnar en popup-ruta med en ASPxGridView där användaren 
kan söka bland artiklar och kryssa för de som ska tillhöra produkten. Artiklarna 
hämtas från artikel-tabellen i databasen. Popup-rutan visas i figur 34. 

 

 

Figur 34. Skärmdump som visar hur artiklar binds till en produkt. 

 

När knappen med texten ”Lägg till” klickas skapas kopplingar i databasen mellan 
valda artiklar och produkten. Sedan stängs popup-rutan och ASPxGridViewn 
uppdateras med de tillagda artiklarna.  
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4 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras arbetet med fokus på förväntat och uppnått resultat. 
Förslag på alternativa lösningsmetoder och förbättringar presenteras. Kapitlet 
behandlar också vidare utveckling av webbapplikationen.  

 

4.1 Resultatdiskussion / Diskussion av designprocessen 

Syftet var att ta fram en prototyp som underlättar artikel och produkthantering 
inför lanseringen av en e-handel. I rapportens avgränsning nämndes det att 
prototypen ska ha ett gränssnitt och en databas som stödjer de 
editeringsmöjligheter som angetts i produktens specifikation. Studenten anser att 
detta uppnåtts. Sen finns det mycket annan funktionalitet som varit intressant att 
inkludera i prototypen, exempelvis XML-export, som prioriterades bort på grund 
av omfattning.  

Prototypen har sina styrkor och svagheter. Vyn för meny och produkthantering 
fungerar bra och är logiskt uppbyggd. Med det menas är att arbetsprocessen av att 
börja med att skapa kategorier, placera produkter i kategorierna och till sist binda 
artiklar till produkter känns som ett naturligt flöde. Vyn för artikelhantering och 
dess roll känns inte lika självklar. Från början fanns planer om att låta användaren 
lägga till attribut på enskilda artiklar från den vyn men den idén ströks då det hade 
inneburit mer arbete för användaren kontra att med ett knapptryck kunna lägga till 
attribut på alla artiklar som tillhör en viss produkt. Att dessutom i vyn för meny-
och produkthantering kan se alla artiklar med sina fulla attribut när de väl kopplats 
till en produkt, och att vyn har fullt stöd för editering, gör artikelvyns roll ännu 
mer oklar. 

Det som är unikt med artikelvyn är att det därifrån går att radera artiklar helt och 
hållet och att det går att granska artiklar utan att de är bundna till en produkt. Det 
känns dock ändå som det borde gå att slå ihop vyerna och tillåta ovan nämnda 
funktionalitet i vyn för meny- och produkthantering. 

 

4.1.1 Återkoppling till frågeställningar 

Frågeställningarna från rapportens inledande kapitel repeteras nedan för att sedan 
analyseras med utgång från resultatet. 

• Finns det existerande system som gör webbapplikationen 
överflödig?  

• Finns det program som kunder redan har som kan hantera en stor 
mängd produkter på ett användarvänligt sätt innan de läses in i ett 
CMS. 

• Vilka DevExpress-kontroller lämpar sig bäst för att bygga upp 
webbapplikationens gränssnitt?  
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• Detta undersöks med utgång från de krav på editeringsmöjligheter 
som anges i beskrivningen av produkten. 

 

Den första frågeställningen, liknande system, besvaras tidigt i rapporten. Resultatet 
för den frågeställningen, PIM-system, har relevans för XML-exporten som tas upp 
i produktens specifikation. I övrigt har frågeställningen egentligen ingen inverkan 
på prototypens funktionalitet eller utseende utan inkluderades för att försäkra att 
det finns någon nytta med prototypen. 

Den andra frågeställningen, den som berör DevExpress-kontrollerna, utgör en 
central del av rapporten. Frågeställningen besvarades och den var till stor hjälp vid 
designen av gränssnittet och prototypens utveckling. 

Det hade inte varit en dålig idé att introducerat en tredje frågeställning som 
besvaras under prototypens utveckling. Som det såg ut fanns ingen frågeställning 
som drev prototypens utveckling framåt. Produktspecifikationen, eller rättare sagt 
den avgränsade del som utgör prototypens specifikation, användes som underlag 
för utvecklingen men en frågeställning hade gett något att relatera till i 
resultatdelen, vilket hade förstärkt den röda tråden genom rapporten. 

En möjlig frågeställning hade varit något i stil med ”Går det att utveckla en 
webbapplikation som förbättrar den nuvarande situationen?”, och den del av 
rapporten som beskriver resultatet av utvecklingsarbetet ger svaret ja på den 
frågan.  

 

4.2 Metoddiskussion 

En stor del av tiden under examensarbetet har gått åt till att lära sig nya verktyg så 
som LINQ och DevExpress utbud av kontroller. Det är en resa som började med 
litteraturstudien och fortfarande pågår. Kunskapsnivån i dagsläget kontra när 
utvecklingen av prototypen började är högre vad det gäller tekniker som 
ASP.NET, LINQ och DevExpress utbud av kontroller. Det är därför svårt att 
inte föreställa sig att om prototypen utvecklats idag hade det gått betydligt 
snabbare och resultatet kanske hade varit mer robust. 

4.2.1 LINQ som teknik för databaskommunikation 

LINQ visade sig vara en väldigt smidig teknik att arbeta med. Det erbjuder inte 
samma prestanda som ren SQL men kompenserar för det genom att erbjuda 
lättare sätt att skriva komplexa förfrågningar och vara lättare att felsöka. 
Prestandan utgör inget större problem i webbapplikationen på grund av hur 
DevExpress-kontrollerna fungerar med cachning av data men ska maximal 
prestanda pressas ut kan vara fördelaktigt att titta på andra tekniker för 
databaskommunikation. 

Det var helt klart värt att investera tid i att studera LINQ då det är, enligt 
studenten, en av de bästa delarna med .NET-ramverket.  
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4.2.2 DevExpress kontroller 

Valet att använda DevExpress kontroller för att bygga upp gränssnittet har sparat 
in väldigt mycket utvecklingstid. Att från grunden bygga upp gränssnittet med 
standardkontrollerna i ASP.NET, och använda JavaScript och Ajax för att få 
samma funktionalitet som i DevExpress-kontrollerna, hade varit så tidskrävande 
att det blivit svårt att ens hinna bygga upp gränssnittet inom ramarna för 
examensarbetet.  

Det finns inga tvivel om att kontrollerna är kraftfulla och deras inbyggda 
funktionalitet hjälpte till att bocka av många av de krav som sattes i avsnitt 3.2.2 
av rapporten, kontrollerna är dock inte utan svagheter. Så länge kontrollerna 
används så som DevExpress utvecklare tänkt att de ska användas flyter allt på och 
utvecklingsprocessen är väldigt automatiserad. Till exempel går det att, utan att 
skriva en enda rad kod, få ut data i en ASPxTreeList med fulla 
editeringsmöjligheter genom att använda Microsoft Visual Studios IDE och 
koppla kontrollen till en tabell i en databas. Om det däremot krävs 
speciallösningar, vilket ofta är fallet, blir det mer omständligt. 

DevExpress erbjuder en gratis prövoperiod av sina verktyg och dessa kunde 
därför användas gratis i examensarbetet. Någon ekonomisk faktor har därför inte 
behövt beaktas i valet att använda kontrollerna. Trots det upplevs det att 
kontrollerna är väl värda licensavgiften. Den mäng tid som sparas på att använda 
kontrollerna väger tyngre än den monetära investeringen. 

 

4.3 Slutsatser och vidareutveckling 

4.3.1 Slutsatser 

DevExpress utbud av kontroller är värda att prova för utvecklare som är 
intresserade av reducerad utvecklingstid och dynamiska webbapplikationer.  

Som visats i granskningen av PIM-system finns det inga system som till fullo fyller 
samma funktion som den prototyp vars utveckling den här rapporten berör. Den 
rådande situationen som beskrivs i rapportens inledning går att förbättra. Det går 
att bygga lösningar som är bättre än CMS:en på att hantera artiklar och produkter. 
Även om någon skulle vara av åsikten att prototypen inte är en sådan lösning finns 
där ändå potential att bygga vidare på. 

 

4.3.2 Vidareutveckling 

Eftersom det rör sig om en prototyp har ingen hänsyn tagits till buggar och 
prestandaoptimering så där finns en del att arbeta med. Vad det gäller prestanda 
kan det, som tidigare nämnts, vara värt att titta på alternativa tekniker för 
databaskommunikation.  
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Från prototyp till produkt 

Prototypen utgör en avgränsad del av produkten och det finns därför en del saker 
som behöver läggas till för att prototypen ska nå den fulla funktionalitet som 
beskrivs i avsnitt 3.2.2. Den utökade funktionaliteten presenteras nedan. 

 

Inloggning 

Eftersom det är en webbapplikation måste det finnas stöd för olika användare. 
Det innebär att databasen behöver utökas med en tabell för företag och koppla 
den till företagets sortiment av produkter och artiklar. Inloggningen kan ske mot 
uppgifter i databasen eller mot uppgifter sparade i ”.config”-filer.  

 

XML-export 

Möjligheten att läsa av databasen och få ut data i strukturerade XML-filer är ett 
krav för kompabilitet med CMS. XML-filen ska exporteras till kundens server 
vilket leder vidare till nästa punkt. 

 

FTP-funktionalitet 

Användning av FTP-protokollet för att hämta CSV-filer från kundens server och 
spara XML-filer på kundens server. FTP-uppgifter kan precis som 
inloggningsuppgifter sparas i databasen eller i ”.config”-filer. 

 

Utökad funktionalitet för inläsning av filer 

Stöd för att läsa in CSV-filer som innehåller fler attribut än artikelnummer, 
artikelnamn och beskrivning. Det behövs också någon form av konflikthantering 
vid inläsning av filer innehållande artiklar som redan finns i databasen. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 En metod och dess stöd-metod i datalagret som returnerar en artikel 
och alla dess attribut baserat på ett artikelnummer. 

 

 
 


