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Sammanfattning 

Detta är en avhandling om hur vi utfört ett projekt som ger vår kund Ninetech en enkel översikt 

av loggar. Letande av specifik information såsom loggar i stora system kan vara tidskrävande. 

Så var fallet för företaget Ninetech. Företagets vilja var därav att ha en webbplats för att 

presentera loggar i ett översiktligt format. Webbplatsens syfte var att underlätta och minska 

tiden vid letande efter loggar. Att förkorta tiden är viktigt eftersom loggarna innehåller värdefull 

information som företaget använder för att lösa supportärenden. 

 

Webbplatsen som skapats är en fullständig produkt som levererats till företaget och körs i 

produktion. I projektet har vi haft en nära kontakt med kund, därav har en agil metod tillämpats.  

Som resultat har webbplatsen tillfört behovet att finna loggar snabbt och enkelt. Webbplatsen 

har blivit en del av Ninetechs vardagliga arbete. Störst fokus i avhandlingen ägnas åt vyn som 

presenterar loggar.   
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Abstract 

This is a dissertation on how we performed a project that gives our customer Ninetech a simple 

overview of logs. Searching of specific information such as logs in large systems can be time 

consuming. This was the case for the company Ninetech. Therefore, the company’s will was to 

have a website to present the logs in a simple format. The website’s purpose was to facilitate 

and reduce the time when searching for logs. It is important to shorten the time because the logs 

contain valuable information that the company uses to resolve support issues. 

 

The website created is a complete product delivered to the company and is currently running in 

production. In the project, we have had a close contact with the customer, hence has an agile 

method applied. As a result, the website has brought the need to find logs quickly and easily. 

The website has become a part of Ninetech's everyday work. The main focus of the dissertation 

is devoted to the view that presents logs.  
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Tobias Pulls på Karlstads universitet för alla tips och som 

korrekturläst avhandlingen frekvent och snabbt. Vi vill även tacka Roger Hemström på 

Ninetech som alltid varit tillgänglig och tagit sig tid för att svara på frågor och hjälpt till med 

tekniska detaljer. 
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1 Introduktion 

I detta projekt skapas ett verktyg i form av en webbplats. Webbplatsen ska underlätta 

supportärenden för vår kund Ninetech. Kunden tillhandahåller hela IT-infrastrukturen för en 

slutkund som innefattar ett stort antal butiker. Infrastrukturen är stor och svår att övergripa i 

supportärenden för Ninetech. I infrastrukturen finns bland annat affärssystem och olika 

webbtjänster. De systemen genererar meddelanden i form av loggar. Information som loggar 

innehåller är händelser som inträffat i infrastrukturen. 

 

På webbplatsen ska Ninetech ha möjlighet att läsa loggar från de olika systemen. Vilka loggar 

som presenteras på webbplatsen ska användaren själv få bestämma via filtreringsval såsom 

sökfält och datumspann. Projektets mål är att webbplatsen ska hjälpa Ninetech att finna loggar 

snabbare, vilket kommer att leda till minskade supporttider. 

1.1 Projektet 

De loggar som ska hämtas finns lagrade i databaser. Loggarna ska visas på webbplatsen som 

besöks via en webbläsare. Resultatet av loggar som hämtas från databaserna bestäms av 

användaren där personen kan reglera filtreringsvalen. Projektet beskrivs i bildform i Figur 1-1.  

 

 

Figur 1-1 Infrastrukturen sparar loggar till en databas. Webbplatsen hämtar loggar från 

databasen och personer från Ninetech kan läsa loggarna via en webbläsare. 
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Projektet innefattar .NET utveckling, databashantering och webbutveckling. All utveckling 

sker på Ninetechs kontor i Karlstad där de erbjuder all nödvändig utrustning. Utvecklingen sker 

i intervaller av sprintar. Varje sprint varar i två veckor och totalt har sex sprintar genomförts. 

1.2 Översikt 

Projektet utförs i intervaller och vi har en nära kommunikation med Ninetech. I sin helhet ingår 

fem större moment i projektet, momenten finns i Figur 1-2. Vi har först en genomgång där vi 

tillsammans med Ninetech går igenom en kravspecifikation och reder ut vad som ska göras. 

Efter kravspecifikationen tänker vi ut en design och sedan implementeras designen. 

Kravspecifikationen uppfylldes i förtid, därav delade Ninetech ut en ny kravspecifikation med 

utökad funktionalitet. Utifrån den nya kravspecifikationen upprepas design och implementation 

momenten. Slutligen utvärderas projektet och den färdiga produkten. Detta beskrivs i Figur 1-2 

där de röda pilarna pekar på de moment vi utfört. De blåa pilarna pekar på de moment som 

Ninetech deltagit i. De gråa pilarna motsvarar den kontinuerliga kommunikationen mellan oss 

och Ninetech. 

 

 

Figur 1-2 Bilden visar de övergripande momenten som ingår projektet samt vilken ordning 

de utförts. 
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1.3 Resultat 

Som resultat av projektet har vi gett Ninetech en fungerande webbplats som fyller deras behov 

i supportärenden gällande loggar.  Genom avslutandet av projektet har vi gett över rättigheterna 

av källkoden till Ninetech och avsagt oss all framtida utveckling gällande webbplatsen. 

Eftersom vi avslutat och gett Ninetech en fungerande webbplats så körs den i skrivande stund i 

produktion, vilket betyder att de använder webbplatsen i dess arbete. Ninetech kommer att 

fortsätta utveckla webbplatsen. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen är strukturerad på följande vis: 

 

Kapitel 2 beskriver affärsförhållandet mellan Ninetech och slutkund. Här beskrivs även 

Infrastrukturen i detalj. Uppdraget beskrivs och hur vi kommer att arbeta enligt vår metod. 

Kapitlet tar upp de verktyg och tekniker som använts under projektet. 

 

Kapitel 3 tar upp hur produkten kommer att byggas. Designen innefattar projektets 

största byggstenar såsom databaser, webbplatsen och arkitektur. 

 

Kapitel 4 handlar om byggstenarna och beskriver dess uppbyggnad. Webbplatsens 

grafiska användargränssnitt beskrives i detalj med tillhörande funktionalitet. Kodstruktur och 

logik gällande databaser beskrivs och hur utvecklingsflödet har sett ut i projektet. 

 

Kapitel 5 presenterar en utökad kravspecifikation som tillkommit efter testning av 

webbplatsen. Design och implementation återupprepas gällande den utökade 

kravspecifikationen. 

 

Kapitel 6 beskriver hur metoden har applicerats på arbetet i projektet. Det listas även 

en ungefärlig tidsåtgång för vardera delmoment. Kapitlet redovisar vad som åstadkommits 

under projektets gång. 

 

 Kapitel 7  presenterar en utvärdering av hur projektet har gått. I kapitlet presenteras även 

de problem som uppstått och hur vi löst dem. Ninetech har planer på att utöka webbplatsens 

funktionalitet vilket diskuteras i kapitlet. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet introducerar Ninetech och slutkunden följt av en beskrivning av projektet. Det beskrivs 

hur systemet såg ut från början och varför det var nödvändigt att utveckla en webbplats. Det 

täcker även förväntade resultat samt planerat utförande. Slutligen kan man läsa vilka tekniker 

och verktyg som använts.  

2.1 Ninetech och slutkund 

Ninetech ingår i koncernen Ninetech Partner AB. I koncernen ingår flera systerbolag liksom 

Ninetech befinner sig i Karlstad. Ninetech grundades år 1993 av nio personer och har därefter 

utökats till ca 120 anställda. Ninetech har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad och 

Örebro. Bolaget ägs till fullo av anställda. [1] Ninetech besitter mångsidig kompetens vad gäller 

utveckling inom IT. De levererar allt från fullskaliga system till former av enklare webbplatser.  

 

Slutkunden är en koncern med ca 200 privatägda butiker runtom i Sverige och Norge. 

Koncernen är uppdelad i två olika bolag och går under olika namn beroende på land. Den 

Svenska grundades 1995 och den Norska 2002. 

 

Slutkunden använder Ninetech som helhetspartner där partnerskapet varat i ca 15 år. Ninetech 

har under åren utvecklat datasystem som bland annat detta projekt baseras på. Ninetech ansvarar 

för hela slutkundens IT-område. Slutkunden lutar sig helt mot Ninetech när det gäller digitala 

affärssystem och webbtjänster där underhåll, testning och utveckling är en stor del av Ninetechs 

vardag. Att kunden är uppdelad i två olika bolag har ingen större betydelse för Ninetech 

eftersom de internt är enhetliga från Ninetechs perspektiv. 

2.2 Översikt av Ninetechs IT miljö 

Slutkunden har två system som är utvecklade av Ninetech. Det första namnges System_Klient 

och det andra System_Webb. System_Klient är ett affärssystem som körs på en 

Windowsplattform. Detta affärssystem körs på alla av slutkundens datorer som är stationerade 

i butikerna.  
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System_Webb är ett webbinterface som tillhandhåller interna webbtjänster som kunden 

använder för t.ex. kommunikation mellan butiker. Både System_Klient och System_Webb 

genererar loggar. För att komma åt att läsa meddelanden i loggar behöver Ninetech leta upp 

loggarna i databaser. Detta är problematiskt då det är svårt att skaffa sig en översikt av loggarna 

och omständligt att finna en specifik logg. 

 

System_Klient skickar felmeddelanden i form av loggar till en databas. En databas är en 

lagringsenhet innehållande information, i detta fall innefattar informationen loggar. 

Informationen brukar ofta vara strukturerad och kan visualiseras som rader och kolumner. [2] 

System_Webb sänder flera olika typer av felmeddelanden som kommer från olika webbtjänster. 

De felmeddelanden ingår i en samling händelseloggar som i sin tur sparas till en egen databas. 

Värt att notera är att databasen för System_Klient även innehåller loggar som 

systemuppdateringar och installationer. Figur 2-1 ger en överskådlig vy över det befintliga 

systemet. 

 

 

Figur 2-1 Hur systemet ser ut innan projektet. 
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2.3 Uppdrag 

Om något går fel eller kraschar måste Ninetech lägga tid på att spåra specifika loggar för att 

lösa det eller de problem som uppstått. Sammanhanget framkommer oftast vid support då 

kunden anmält ett problem. Vårt uppdrag är att utveckla ett system för att snabba upp Ninetechs 

felsökningsprocess genom att göra det lätt att komma åt och läsa önskad logg som genererats 

av System_Klient eller System_Webb. 

 

För att utveckla systemet ställdes en form av baskrav där man beräknat vad som är rimligt att 

åstadkomma under veckorna hos Ninetech. Kraven som ställdes var följande. 

 Utveckling i C# .NET MVC. 

 Inloggning till webbplats via Active Directory (Windows-inloggning). 

 Loggar ska visas i lista (jämför händelselogg [3] i Windows). 

 Loggar ska kunna filtreras. 

 Webbplatsen ska vara utbyggbar. 

 

En webbplats ska byggas enligt MVC-arkitekturen med C# som programmeringsspråk. Till 

detta projekt kommer webbplatsen vara dynamisk på så sätt att loggar i form av texter som visas 

i tabeller kommer ändras beroende av användarens filtreringsval. Loggarna ska presenteras på 

ett snyggt och lättläsligt sätt. Exempel på filtrering är sökandet efter butik, sortera efter datum, 

senast tillagd logg med mera. Allt detta för att framförallt strukturera upp loggar och göra dem 

lättillgängliga. Webbplatsen skall även vara utbyggbar, vilket i detta fall innebär att man enkelt 

kan koppla på ytterligare databaser om systemet skulle expandera i framtiden. Det finns även 

framtidsplaner utöver detta exjobb att webbplatsen ska tillföra funktionalitet utöver att 

presentera loggar. Webbplatsen ska vara tillgänglig för kunden samt för behöriga inom området 

hos Ninetech, därav sker inloggning via slutkundens Active Directory. 

2.4 Mjukvaruutveckling med Scrum 

I projektet utvecklar vi en applikation och behöver en metod att arbeta efter. Vi valde Scrum 

som metod eftersom vi har en väldigt nära kontakt med Ninetech. Vi sitter på deras kontor så 

om frågor skulle beröras finns det oftast svar att få inom några minuter. Detta gör att projektet 

tillåter en snabb och iterativ arbetsprocess, vilket tillämpar sig bra i Scrum. Vi har tilldelats all 

tänkbar utrustning som kan behövas för att utföra projektet. Utvecklingen sker mestadels i 

utvecklingsmiljön Visual Studio, där även projektet är integrerat med versionshanteringen Git.   
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2.4.1 Scrum 

Scrum är ett agilt [4] sätt att jobba efter för projektgrupper. Det finns en tanke över hur projektet 

ska utföras men det finns ingen exakt design eller planering över hur utvecklingen ska ske. I 

början av Scrum skapas en backlog där kunden skriver ner uppgifter, dessa uppgifter kallas user 

stories och indikerar vad som ska utföras eller utvecklas. Dessa user stories behöver inte vara 

tekniska förklaringar utan kan vara beskrivna i alldagligt språk. Efter att backloggen skapats 

utförs en planering där projektgruppen sitter ner med kunden och går igenom vad som är möjligt 

att åstadkomma under ett visst tidsspann sprint. När planeringen är klar sätter sig utvecklarna 

ner och bryter ner user stories till mer specifika uppgifter som ska utvecklas. Till dessa 

uppgifter sätter man ett uppskattat värde på hur lång tid som det troligtvis kommer att ta att 

färdigställa uppgiften. När man väl har kommit fram till vilka uppgifter som ska utföras sätts 

dessa upp på en tavla så att alla ser vad personerna i gruppen arbetar med. Av tavlan får man 

då en överblick om hur projektet ligger enligt tidsplaneringen. I början på varje dag har 

projektgruppen ett kort möte daily-Scrum. Under mötet går gruppen igenom vad som ska göras 

för dagen samt en sammanfattning om vad som gjorts dagen innan. När en sprint väl är klar så 

visar man upp för kunden vad som åstadkommits genom en demonstration och hur prototypen 

ser ut. Efter demonstrationen har gruppen ett möte där man går igenom vad som gått bra och 

vad som gått mindre bra. [5] 

2.4.2 Scrum i projektet 

I vårt projekt har en modifierad version av Scrum tillämpats, eftersom vi bara är två personer i 

projektet finner vi ingen större anledning att tillämpa alla delar av Scrum. De delar som 

tillämpats är att använda en tavla innehållande uppgifter som delas med Ninetech. Vi arbetar 

även efter sprintar och genomför kontinuerliga demonstrationer. Av taskboarden får Ninetech 

en överblick av projektet och kan se om projektet följer tidsplaneringen. För enkelhets skull 

används online-verktyget Scrumy som taskboard. Ett exempel hur man arbetat i Scrumy går att 

se i Figur 2-2. 
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Figur 2-2 Scrumy taskboard som användes under projektet. 

 

Varje måndag har vi avstämning med Ninetech och går genom vad vi sitter och jobbar med och 

hur det har utvecklats. En gång varannan vecka har vi en skarp demonstration då en fullständigt 

körbar prototyp visas upp. Det medför att sprintlängden i vår modifierade variant av Scrum är 

två veckor lång. 

2.4.3 Scrumy 

Scrumy är ett gratis online-verktyg som agerar alternativ till taskboard vid användning av 

arbetssättet Scrum. Man slipper helt enkelt alla klisterlappar som faller av och det är lätt att 

editera uppgifterna. Det finns fyra stadier en uppgift kan anta. Den första är att göra där 

uppgiften först introduceras. Sedan läggs uppgiften i pågående då uppgiften påbörjats. Efter 

pågående kommer stadiet verifiera där uppgiften ska kontrolleras och färdigställas och när detta 

är klart läggs uppgiften i klar. Förflyttningar av uppgifter sker enkelt genom att dra och flytta. 

[6] 
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2.5 Tekniker 

Relevanta tekniker för projektet beskrivs nedan. 

2.5.1 MVC Arkitektur 

Model-View-Controller (MVC) är en arkitektur eller mönster som ofta används för att bygga 

webbapplikationer i .NET. Arkitekturen separerar logik, data och grafik för att strukturera upp 

applikationer till något lättförstått. [7] Modell innehåller logik och data. Vy är den grafiska 

delen. Styrenheten (Controller) hanterar användarens aktioner och kallar på vyer. Anledningen 

att dela upp ett projekt i dessa delar är framförallt för att urskilja front-end och back-end samt 

att alla moduler har en separat uppgift. Det medför att man enkelt kan se hur projektets delar 

hänger ihop. [8] 

2.5.2 Front-end 

De tekniker som används för front-end utveckling är HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, 

jQuery, Ajax och DataTables. Nedan beskrivs kortfattat vad dessa tekniker innefattar. 

 

HyperText Markup Language (HTML) skulle kunna benämnas som ryggraden för webbplatser, 

eftersom i HTML-koden sätter man upp taggar där det ska finnas något sorts element. Med 

andra ord bestämmer HTML vilken information som ska finnas på webbplatsen. De flesta 

hemsidor är skrivna med HTML i grunden men som sedan kompletteras med CSS och 

JavaScript för att göra hemsidan mer dynamiskt. [9] 

 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk för stilmallar som används för att göra hemsidor mer 

attraktiva för de enheter som använder sig av webbplatsen. Man kan t.ex. ändra färger på 

element eller flytta runt element beroende på vissa attribut. [10] 

 

Bootstrap är ett ramverk med öppen källkod för front-end utveckling. Verktyget innehåller 

HTML och CSS mallar för att framhäva en viss stil som idag är väldigt populär. Ramverket 

tillämpas väl för att ge en webbplats ett dynamiskt beteende för olika skärmstorlekar. [11] 

 

JavaScript är ett programspråk som skapades för att låta webbsidor agera mer interaktivt mot 

användare. Vanligtvis används språket tillsammans med HTML och CSS. Språket används 

bland annat i webbläsare för att på klientsidan exekvera kod. [12] 
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Ett JavaScript bibliotek som simplifierar kodskrivandet är jQuery. [13] Användningsområden 

är att snabba upp processen av webbutveckling då jQuery hanterar bland annat animationer och 

händelsehantering. [14] Biblioteket jQuery har ett stort antal användare då hela 69% av alla 

webbsidor använder jQuery. [15] 

 

Ajax innefattar en samling teknologier för att utföra mer komplexa eller kraftfullare 

operationer. Tekniken förknippas ofta med nyckelordet asynkron vilket innebär att mer än en 

sak kan utföras åt gången, med detta kan interaktiviteten på webbplatser öka avsevärt. 

Exempelområde av Ajax är Googles sökruta som effektivt uppdateras med förslag för att 

komplettera vad användaren anger. [16] 

 

DataTables är en jQuery plugin med ett kraftfullt API för att generera tabeller. Källkoden är 

öppen. Denna plugin kan hantera flera olika datakällor samt att det är enkelt att konfigurera 

tabellerna med exempelvis Bootstrap för ett finare grafiskt användargränssnitt (GUI). 

DataTables inkluderar ett gäng olika filtreringsfunktioner så som filtrering av kolumn, sökfält, 

samt delar upp tabellen till sidor och visar hur manga rader tabellen innehåller. [17] 

2.5.3 Back-end 

De tekniker som använts för att hantera logik som sedan kopplas till front-end är C#, SQL och 

lagrade procedurer. 

 

C# är ett utvecklingsspråk som utvecklats av Microsoft, med huvudsyfte att köras på .NET 

ramverket. [18] Allmänt om C# är att det är ett objektorienterat programspråk som kommer 

från C-familjen. I C# tar man bort ansvaret av minneshanteringen och ger ett stort ansvar till en 

automatisk minneshanterare som motverkar att onödig minnesplats är reserverad. [19]  

 

Structured Query Language (SQL), tidigare kallat SEQUEL [20], är ett språk som är utvecklat 

för att ställa frågor mot databaser. Frågorna som ställs mot databaserna kan konstrueras från 

enklare till mer komplexa så att man kan koppla attribut mellan tabeller.   

 

Med lagrade procedurer skrivs inte SQL-frågorna i .NET ramverket utan den läggs i databasen. 

Det tillför att man låter all beräkning ske i databaserna, som i sin tur gör att man inte skickar 

några SQL-frågor över internet, utan det skickas bara namnet på den lagrade proceduren som 
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ska köras, som sedan returnerar svaret till frågeställaren. [21] Ur säkerhetsperspektiv ger 

lagrade procedurer ett visst skydd mot så kallade SQL-injection attacker. [22] 

2.5.4 Autentisering 

Active Directory är en databas med hierarkiskt strukturerad information för att underlätta stora 

sökoperationer. Information som kan lagras är domäner, scheman och konfigurationer där t.ex. 

domäner innebär användardata som användare, grupper och organisationer. [23] En server kan 

köra ett Active Directory och autentisera  användare baserat på dess Windows inloggning. [24] 

2.5.5 Versionshantering med Git 

Versionshanteringsteknik används för att förenkla utvecklande av projekt. Varje enskild maskin 

kör en egen version av applikationen/projektet där koden sedan sammanfogas till en server som 

alla maskinerna har tillgång till. [25] Git kan dela upp utvecklandet till olika grenar så att man 

alltid kan ha en stabil gren av applikationen och utveckla på andra grenar som sedan 

sammanfogas med den stabila versionen. [26] Verktyg som Visual Studio kan enkelt 

implementera Git vilket underlättar för utvecklare. [27] 

2.5.6 Ramverk 

De ramverk som använts under projektets utvecklande innefattar ASP.NET samt Dapper. 

 

ASP.NET är ett ramverk framställt för att bygga webbapplikationer. Ramverket hanterar de 

flesta tänkbara språk från Visual-familjen och använder framförallt HTML, CSS och 

JavaScript. Med ASP.NET kan man även bygga webb-API:er och webbsidor anpassade för 

olika skärmstorlekar. [28] De största delarna som ingår i ASP.NET som används i projektet är 

MVC och webbsidor. [29] 

 

Dapper är ett ramverk för .NET som används för att ställa SQL-frågor till databaser. Prestandan 

i ramverket är mer effektiv jämfört med andra alternativ. Med hjälp av ramverket Dapper blir 

koden enkel och nätt vid hämtning från databaser. [30] 
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2.6 Verktyg 

Relevanta verktyg som används för projektet beskrivs nedan. 

 

Visual Studio (VS) är en integrerad utvecklingsmiljö från Microsoft som är brukbar för en 

uppsjö olika typer av utveckling. VS klarar allt från att generera exekverbara filer till att bygga 

webbapplikationer och innehåller en mängd kompilatorer. Vanliga språk i Visual familjen är 

Visual Basic, C++, C#, J# samt F#. [31] Projektet som skapats är av typen MVC där de flesta 

av de beskrivna teknikerna används inom VS.  

 

SQL Server 2014 Management Studio är ett verktyg för att enkelt och smidigt administrera 

databaser. [32] I verktyget kan man allt från att ändra små saker såsom att ändra ett innehåll på 

en rad, till att enkelt skapa lagrade procedurer som sedan kan användas av applikationer. 

 

Internet Information Services (IIS) är ett verktyg från Microsoft som används för uppsättning 

av webbtjänster såsom webbservrar. ISS har en mängd olika inställningar som t.ex. 

användarautentisering och tillgänglighet för datasäkerhet som kryptering. [33] 

2.7  Sammanfattning 

Vår uppdragsgivare är Ninetech som i sin tur har en slutkund med ca 200 butiker i Sverige och 

Norge. För slutkundens räkning förvaltar Ninetech två system, System_Klient och 

System_Webb, som båda genererar olika typer av loggar. Vårt uppdrag är att utveckla ett system 

till Ninetech så att de lättare kan hitta information i loggarna på ett enhetligt och lättanvänt sätt. 

För utveckling av systemet använder vi oss av delar av Scrum, en agil utvecklingsmetod. Vi 

utvecklar i Visual Studio och SQL SMS 2014. Systemet är webbaserat så vi använder  C# .NET 

med MVC ramverket för back-end samt Bootstrap, jQuery och DataTables för front-end. 

Dapper används som koppling mot databasen.   
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3 Design 

Kapitlet presenterar designen av systemet. I avsnitten kan man läsa om design över databaser, 

kodarkitektur samt generell funktionalitet på webbplatsen. 

3.1 Planerad lösning 

Systemet som finns idag vilket beskrevs i Sektion 2.2, är tidskrävande samt att det är svårt att 

hitta specifika loggar. Med den tänkta lösningen ska dessa problem lösas genom att alla loggar 

ska vara lättillgängliga via webbplatsen. I Figur 3-1 motsvarar Webb den webbplatsen som ska 

byggas. Webbplatsen ska endast ha möjlighet att hämta information från databasen. Till 

databasen kommer en ny tabell att skapas där alla loggar från System_Webb kommer att ligga. 

Det innebär att databasen för System_Klient även kommer att innehålla en tabell för 

System_Webb. 

 

 

Figur 3-1 En vy över hur systemet har tänkts se ut efter avslutad utveckling. 
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3.2 Databas 

Hela databashierarkien som vi har att arbeta med innehåller 21 databaser med sammanlagt cirka 

300 tabeller. Det finns två databaser gällande System_Klient. De två databaserna innehåller 

tillsammans cirka 30 tabeller. Vi kommer endast att använda två databaser samt fem tabeller, 

till dessa följs en beskrivning nedan. 

 

De viktigaste tabellerna är de som innehåller loggdata från System_Klient. Loggdata från 

System_Klient lagras i tre tabeller: System_Klient_Error, System_Klient_Patch och 

System_Klient_Install. Tabell 3-1 är ett exempel på hur databastabellen för felmeddelanden i 

System_Klient_Error ser ut. 

 

De intressanta attributen för detta projekt är LogID, Text, Category, ErrorTime, MemberID och  

MachineName. 

 LogID: En räknare som primärnyckel. 

 Text:  Ett felmeddelande. 

 Category: En siffra antingen ett eller två beroende på om det är ett felmeddelande eller 

informationsmeddelande. 

 ErrorTime: Ett datum då meddelandet genererades. 

 MemberID: Ett nummer som främmandenyckel. Kan paras med ett butiksnamn. 

 MachineName: Den dator som genererat felmeddelandet. 

 

Tabell 3-1 Data från tabellen System_Klient_Error. 

 

 

LogI
D 

Text Catego
ry 

Sour
ce 

ErrorI
D 

ErrorTim
e 

Versi
on 

PatchL
vl 

MachineNa
me 

Address Member
ID 

1 Ett fel 
har 
inträff
at! 

2 Patie
nt 

6 2007-02-
06 
09:32:15.
000 

2.0 NULL Karlstad_Buti
k 

192.168.
0.1 

466 

2 Ett fel 
har 
inträff
at! 

2 Journ
al 

7 2007-02-
07 
10:32:50.
000 

2.0 NULL Borås_Butik 192.168.
0.2 

467 

3 Ett fel 
har 
inträff
at! 

2 Patie
nt 

6 2007-02-
07 
11:32:15.
000 

2.0 NULL Stockholm_B
utik 

192.168.
0.3 

468 
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Tabell 3-2 är ett exempel på hur databastabellen för installationsmeddelanden i 

System_Klient_Install ser ut. 

 

De intressanta attributen för detta projekt är LogID, Status, CreatedWhen, MemberID och  

MachineName. 

 LogID: En räknare som primärnyckel. 

 Status: En siffra antingen ett eller två beroende på om det är en misslyckad eller 

lyckad installation. 

 CreatedWhen: Ett datum då meddelandet genererades. 

 MemberID: Ett nummer som främmandenyckel. Kan paras med ett butiksnamn. 

 MachineName: Den dator som genererat felmeddelandet. 

 

Log ID Status Version MachineName MemberID Address CreatedWhen 

1 1 2.0 Karlstad_Butik 466 192.162.0.1 2016-02-09 
12:42:16.000 

2 2 4.0 Stockholm_Butik 468 192.168.0.3 2016-02-08 
15:42:16.000 

3 1 4.0 Grums_Butik 405 192.168.0.153 2016-02-08 
14:42:16.000 

Tabell 3-2 Data från tabellen System_Klient_Install. 

 

Tabell 3-3 är ett exempel på hur databastabellen för uppdateringsmeddelanden i 

System_Klient_Patch kan se ut. 

 

Liknande tabell System_Klient_Install är återigen de intressanta attributen för detta projekt 

LogID, Status, CreatedWhen, MemberID och  MachineName. 

 LogID: En räknare som primärnyckel. 

 Status: En siffra antingen ett eller två beroende på om det är en misslyckad eller 

lyckad uppdatering. 

 CreatedWhen: Det Datum då meddelandet genererades. 

 MemberID: Ett nummer som främmandenyckel. Kan paras med ett butiksnamn. 

 MachineName: Den dator som genererat felmeddelandet. 
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Log ID Status Version MachineName MemberID Address CreatedWhen 

1 1 2.1.0 Karlstad_Butik 466 192.162.0.1 2016-02-10 
12:42:16.000 

2 2 4.0.0 Stockholm_Butik 468 192.168.0.3 2016-02-09 
15:42:16.000 

3 1 4.0.0 Grums_Butik 405 192.168.0.153 2016-02-09 
14:42:16.000 

Tabell 3-3 Data från tabellen System_Klient_Patch. 

 

 

Tabell 3-4 som ska användas för att para MemberID med butiksnamn kallas 

System_Klient_Member och ligger ej i samma databas som Error, Patch och Install tabellerna. 

Totalt har System_Klient_Member 52 attribut men de enda attributen som kommer nyttjas är 

MemberID och CompanyName. 

 

MemberID CompanyName … 

566 Butiknamn_X … 

567 Butiknamn_Y … 

468 Butiknamn_Z … 

Tabell 3-4 Data från tabellen System_Klient_Member. 

 

En femte tabell kommer att skapas för att lagra System_Webbs meddelanden. Denna 

databastabell kommer att innehålla. LogID, Text, ErrorTime, Source och Category ska på ett 

ungefär se ut som Tabell 3-5. Denna tabell ska läggas i samma databas som tabellerna 

System_Klient_Error, System_Klient_Patch och System_Klient_Install ligger i. 

 

Liknande System_Klients tabeller så finner man de intressanta attributen för System_Webb 

LogID, Text, Date, Source och Category. 

 LogID: En räknare som primärnyckel. 

 Text: Ett felmeddelandet. 

 Date: Det datum då meddelandet genererades.  

 Source: Ett namn på den webbtjänst som genererat meddelandet. 

 Category: En siffra antingen ett eller två beroende på om det är ett felmeddelande eller 

informationsmeddelande. 
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LogID Text Date Source Category 

3 Ett ohanterat fel har inträffat! 2007-11-07 
13:20:41.000 

Web_1 1 

4 Ett ohanterat fel har inträffat! 2007-11-08 
14:10:51.000 

Web_2 1 

5 Ett ohanterat fel har inträffat! 2007-11-09 
20:20:47.000 

Web_1 1 

Tabell 3-5 Hur tabellen System_Webb ska se ut. 

 

 

Abstrakt sett kommer de delarna i databashierarkien att se ut som Figur 3-2.  

 

 

Figur 3-2 Abstrakt vy över hur databaser och tabeller ska struktureras. 

 

Modellen över databaserna och tabellerna ser ut som Figur 3-3. I bilden finns en modellering 

över hur förhållanden ska se ut mellan tabellerna samt databaserna. System_Klient_Error, 

System_Klient_Patch och System_Klient_Install tabellerna har en till många relationer med 

System_Klient_Members. Det betyder att en medlem kan ha mer än en logg i vardera tabell. 

System_Webb ligger fristående från System_Klients delar. 

 



 

 20 

 

Figur 3-3 Modell över hur databaser och tabeller ska struktureras. 

3.3 Webbplats 

I kravspecifikationen diskuteras det inget om hur webbplatsen ska se ut. Designen utvecklas 

under projektets framfart. Den övergripande funktionaliteten på webbplatsen ska vara så att en 

användare loggar in på sidan genom Active Directory, där man senare kan klicka in sig till sidan 

innehållande loggar (Logs). Från Logs är tanken att användaren snabbt ska kunna välja ut de 

loggar man vill få en överblick av. 

3.3.1 Inloggning 

Som autentisering av webbplatsen ska Active Directory användas vilket är slutkundens egna. 

När användaren besöker sidan så kommer det visas en inloggningsruta som frågar efter 

inloggningsuppgifter. Efter rätt angivna inloggningsuppgifter ska användaren skickas vidare till 
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hemsidan. Skulle användaren ange fel uppgifter får den ett antal försök på sig, misslyckas 

inloggningen efter alla försök skickas man vidare till en sida som talar om att man inte har 

behörighet till denna sida. 

3.3.2 Efter inloggning 

När väl användaren har loggat in ska den mötas av en välkomstsida. Från välkomstsidan ska 

användaren ha möjlighet att navigera till en flik som ska heta Logs. Fliken Logs ska innehålla 

den största delen som detta projekt innefattar. Logs ska alltså innehålla allt som har med läsning, 

filtrering och hämtning av loggar. Hur användaren kommer ha möjlighet att navigera på 

webbplatsen går att se i flödesschemat i Figur 3-4. 

 

 

Figur 3-4 Webbplatsens flödesschema som demonstrerar navigering för en användare. 

 

3.3.3 Fliken Logs 

Efter att användare har klickat in på fliken Logs så ska webbplatsen visa de senaste loggarna 

som ligger registrerade i databasens tabell för System_Klient. Eftersom användaren ska ha 

möjlighet att även se loggar från System_Webb så ska det finnas en möjlighet att byta 

databastabell. Det valet ska ske genom att ha en undermeny innehållande varje databastabell. I 

båda vyerna ska det finnas en tabell som presenterar loggarna. Denna tabell ska se likadan ut 

på sidorna innehållande respektive loggar. På den här sidan ska det även finnas olika 

filtreringsmöjligheter beroende på vilken databastabell användaren tittar på. 

3.3.4 Filtrering 

De gemensamma attribut som framkommer gällande databastabellerna för System_Klient och 

System_Webb är: 

 Text: Innehåller en delsträng av respektive loggs meddelande. 

 Information: Kolumnen anger om loggen är av typen informationslogg eller om det är 

en fellogg. Det tillåter användaren att snabbt urskilja om man bara letar efter felloggar. 

 EventTime: Innehåller datumet då loggen skapades.  

 Name: Innehåller namnet från den butik som har skapat loggen.  

 MachineName: Innehåller namnet från den dator som har skapat loggen. 
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Alla dem attributen kommer därför att vara kolumnerna för båda tabellerna som kommer att 

synas på webbplatsen. 

 

Filtreringsmöjligheterna för undermenyn System_Klient ska vara filtrering av butiksnamn, 

information som i typ av logg samt från och till datum. Gällande filtrering av butik kommer att 

ske i form av en nedfälld lista där användaren får välja den butik man vill se. För 

informationsfiltreringen kommer användaren på samma sätt som för butik kunna välja om 

personen vill se informationsloggar eller felloggar. Som en sista filtreringsmöjlighet ska 

användaren kunna ange ett tidsspann där loggar hämtas från detta spann. De datumen kommer 

att väljas i en form av kalender. Dessa filtreringsmöjligheter ska också kunna kombineras. 

 

Filtreringsmöjligheterna för undermenyn System_Webb ska likna filtreringsvalen som finns för 

underrubriken System_Klient. Det som skiljer dem åt är att val av butik byts ut mot val av 

webbtjänst. 

3.3.5 Tabell 

Tabellen som syns för vardera databastabell kommer att innehålla attributen Text, Information, 

EventTime, Name och MachineName. Varje attribut ska kunna filtreras i stigande eller fallande 

ordning. Det ska ske när användaren trycker på någon av kolumnerna. Vid tryck på kolumnen 

Text ska tabellen sortera loggarna i bokstavsordning efter texten på loggarna. Skulle användaren 

trycka på kolumnen Information så ska även här tabellen sortera loggarna i bokstavsordning 

fast efter information. Attributet EventTime ska sortera tabellen efter datum i stigande eller 

fallande ordning. Name ska sortera tabellen i bokstavsordning efter butiksnamn alternativt 

webbtjänst beroende på vilken databastabell som är hämtad. Slutligen tryck av MachineName 

ska sortera listan i bokstavsordning efter datorernas namn. 

 

Eftersom det kan vara många loggar som visas i tabellen så ska tabellen delas upp i sidor. Därför 

ska det finnas ett val av hur många rader som ska visas per sida. Standardvärdet för antal rader 

i tabellen ska vara 100. Användaren ska kunna ändra detta värde i form av en nedfälld lista med 

värdena 25, 50, 100, 500 eller alla. För att stega mellan dessa sidor ska det finnas en horisontell 

lista under tabellen innehållande alla sidor samt navigering till nästa och föregående sida. 

 

Texten i loggarna är en form av stacktrace, det leder till att den kan vara väldigt lång. Denna 

text ska därför gömmas för varje tabellrad men ska kunna expanderas vid tryck av ett plustecken 
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som ska finnas för varje tabellrad. Efter tryck på pluset och texten expanderats så ska 

plustecknet förvandlas till ett minustecken som ger användaren möjligheten att minimera 

texten. Alla rader ska ha denna funktionalitet och flera rader ska kunna vara expanderade 

samtidigt. 

 

Högst upp i tabellen ska det finnas en sökruta som ska ta emot en textsträng från användaren. 

Denna sökfunktion ska gå igenom alla attribut i tabellen inklusive den gömda texten. Sökrutan 

ska använda texten användaren angav för att jämföra om motsvarande textsträng finnes i någon 

av tabellraderna. Tabellen ska agera snabbt och ska uppdateras för varje tangenttryckning 

användaren anger. Alla tabellrader innehållande texten användaren angivit i sökfunktionen 

kommer att synas i tabellen, resterande rader kommer att gömmas undan. Figur 3-5 illustrerar 

hur tabellen är tänkt att se ut. 

 

 

Figur 3-5 Skiss på webbplatsens tabell. 
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3.4 Arkitektur 

All kod är tänkt att skrivas i Visual Studio med ett undantag för SQL kod som istället kommer 

att skrivas i SQL Server 2014 Management Studio. Projektet i Visual Studio ska byggas av 

arkitekturen MVC. Det innebär att det kommer att arbetas med modeller, vyer och 

styrenheter. 

3.4.1 MVC 

Vad som behövs för att presentera webbplatsen grafiskt är ett flertal olika vyer. De vyer som 

planerats är Home och Logs. Home kommer ej vidareutvecklas under projektet och ska i det 

fallet endast innehålla en länk till fliken Logs. Därför utesluter vi vyn Home och fokuserar 

endast på vad vyn Logs innehåller. Fliken Logs är med andra ord en vy som ska innehålla det 

som beskrivits i sektion 3.3.3. De två undermenyerna System_Klient och System_Webb ska 

vara partiella vyer. En partiell vy är en delvy som injiceras i en huvudvy, denna huvudvy är i 

det fallet fliken Logs. [34] Tabellen som presenterar loggarna kommer att vara en partiell vy. 

Med den partiella vyn, kommer System_Klient och System_Webb  dela samma kod. 

 

Styrenheten LogController ska agera vyerna och modellens mellanhand. LogControllers 

uppgift ska vara att framkalla de olika vyerna beroende på situation samt att uppdatera 

modellen. [35] Styrenheten ska i detta projekt kalla på olika metoder beroende på filtreringsval. 

De metoderna kommer då att uppdatera modellen som vyerna sedan kan använda för att hämta 

data som sedan kan presenteras i respektive vy. 

 

Metoder ska fylla listor med data från loggarna där modellen ska bestämma vad som ska sparas 

undan med hjälp av diverse variabler. Metoder används för att tilldela och hämta data till och 

från variablerna. [36] Det ska vara modellens enda uppgift, det vill säga bestämma vad som ska 

sparas undan från loggarna som vyerna sedan kan använda. För detta projekt ska modellen 

innehålla de förekommande attributen i databastabellerna (Text, Information, EventTime, Name 

och MachineName). 

3.4.2 Kodstruktur 

Vi styrker vår kodstruktur genom att följa MVC till punkt och pricka. All back-end som 

modeller och databashantering ska läggas i ett eget klassbibliotek. Det för att göra en tydlig 

avskiljning mellan front-end och back-end. Man ska i princip kunna generera en självständig 

DLL för back-end. DLL är en förkortning av Dynamic-Link Library och är en Windowsbaserad 
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fil som enkelt delas mellan moduler. [37] I projektet ska klassbiblioteket enkelt kunna bli 

kopplat till en annan tjänst som vill hantera dessa loggdata.  

 

Kodstrukturen för projektet illustreras i Figur 3-6. DBAttribute Model, System_Webb och 

System_Klient är enbart back-end och ska vara det tänkta klassbiblioteket som ska generera den 

självständiga DLL:en. Detta back-end ska innehålla metoder som hämtar och hanterar data från 

databasen med hjälp av lagrade procedurer. Modellen ska innehålla get och set metoder för de 

förekommande variablerna. Views är en samling över de uttänkta vyerna Logs, System_Webb, 

System_Klient och Log_Table. LogController är styrenheten som ska hantera 

kommunikationen mellan vyerna och modellen. 

 

 

 

Figur 3-6 Diagram över uttänkt kodstruktur. 
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3.5 Sammanfattning 

En webbplats ska byggas där användare kan logga in via slutkundens Active Directory. Störst 

fokus på webbplatsen ligger på fliken Logs som ska innehålla en tabellvy och 

filtreringsfunktionalitet. Tabellvyn presenterar loggarna som hämtas från de fem olika 

databastabellerna. Data i tabellvyn ska variera beroende på vad användaren angivit för butik, 

information eller datumsspann. Databasen System_Klient innehåller tabellerna 

System_Klient_Error, System_Klient_Install och System_Klient_Patch.  En ny tabell 

System_Klient_Webb ska skapas i samma databas innehållande meddelanden från 

händelseloggen. Databasen System_Memberregister kopplar ett butiksnummer till ett 

butiksnamn. Kodstrukturen i projektet ska följa arkitekturen MVC. 
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4 Implementation 

Detta kapitel går igenom skapandet av webbplatsens grafiska utseende och funktionalitet. 

Senare beskrivs det hur databastabeller och lagrade procedurer hänger samman när loggar 

hämtas till den grafiska tabellen. Kapitlet beskriver även diverse klasser och generellt om 

projektets kodstuktur. 

4.1 Webbplatsens grafiska användargränssnitt och funktionalitet 

Webbplatsens grafiska användargränssnitt är mestadels utvecklat enligt stiltillägget Bootstrap. 

Webbapplikationens grafik har inte varit projektets största fokus utan den har utvecklats i 

enlighet med projektets tidsaxel. Största fokus har ägnats åt användarfunktionalitet.  

4.1.1 Inloggning 

För att autentisera en användare används Active Directory. Utseendet för inloggningen ser ut 

som Figur 4-1 och funkar mer eller mindre som ett popupfönster med fält för inloggning. 

Utseendet på denna ruta varierar beroende på vilken webbläsare som körs. 

 

 

Figur 4-1 Inloggningsruta, Active Directory i Google Chrome. 

 

Implementation av Active Directory i Visual Studio är någorlunda enkelt då grafiska 

installationsmetoder används som inte kräver någon kodning.  
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4.1.2 Efter inloggning 

Efter autentisering bemöts man av en välkomst/hem-vy. Denna vy saknar innehåll och får 

färdigställas av Ninetech senare. Högst upp syns en menyrad innehållande projektets namn samt 

flikarna Home och Logs. I det högra hörnet ser man den inloggade användarens namn. 

Menyraden är en egen vy kallad _Layout och syns alltid högst upp på webbplatsen oavsett 

vilken av flikarna i menyraden användaren klickar på. Allt innehåll mellan den svarta 

menyraden och sidindelaren för texten © 2016 - Robin & Albin tillhör inte _Layout. 

Webbplatsens resterande innehåll ligger alltså mellan menyraden och sidindelaren. I Figur 4-2 

tillhör den stora svarta texten WebTools med ljusgrå bakgrund startsidan (Home). _Layout 

renderar diverse stilar och script från bland annat jQuery och Bootstrap. Det innebär att alla 

andra vyer som kommer att ligga i _Layout även kan ta del av dessa. 

 

 

 

Figur 4-2 Delad vy med menyrad samt startsidan. 

 

4.1.3 Logg-vy 

Fliken Logs ser ut som Figur 4-3 och kan till en första anblick se rörig ut men varje del kommer  

att beskrivas i detalj. 
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Figur 4-3 Fliken Logs innehållande webbplatsens huvudsakliga funktionalitet. Här visas 

filtreringsalternativen och tabellen. 

 

Högst upp på sidan har användaren två val, där kan användaren välja att visa loggar för vardera 

system, det vill säga för System_Klient och System_Webb. Under dessa val finner användaren 

en rad med filtreringsalternativ där filtreringsraden är en partiell vy. Innehållet under 

filtreringsraden är ytterligare en partiell vy kallad LogTable som sträcker sig från Show X 

entries och nedåt. 

 

Fliken System_Klient i Figur 4-4 väljs vid laddning av sidan automatiskt till det aktuella 

systemet. Det innebär att tabellen hämtar loggar från System_Klient och filtreringsalternativen 

anpassar sig efter System_Klient. Vid val av System_Webb hämtar tabellen istället loggar från 

System_Webb samt att filtreringsvyn byts ut och anpassas efter System_Webbs behov. 

 

 

Figur 4-4 Flikar för System_Klient och System_Web. 
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4.1.4 Filtrering 

Filtreringsvyn i Figur 4-5 gällande System_Klient innehåller filtrering av butik (Store), loggtyp 

(LogType) och datumfiltrering samt en sökknapp. Som standard är fälten Store respektive 

LogType tomma och datumfiltreringen sträcker sig en månad bakåt från dagens datum. 

 

 

Figur 4-5 Filtreringsvy för System_Webb. 

 

Knappen Search hämtar data från filtreringsalternativen och startar ett Ajax-anrop till 

styrenheten med filtreringens data som parameter. 

 

Store och LogType är så kallade comboboxar, vilket innebär att de är listor som kan bli 

nedtryckta och lista allt innehåll. Det går även att skriva in ett butiksnamn manuellt. Om 

butiksnamnet Jörgens butik finns i listan räcker det om användaren anger ”Jö”. I textfältet så 

dyker Jörgens Butik upp som alternativ samt resterande butiker innehållande bokstäverna ”Jö”. 

Exempel för Store går att se i Figur 4-6. Comboboxen för LogType funkar på samma sätt som 

Store och innehåller de loggtyper som finnes i databasen. I skrivande stund finns endast Error 

och Information men det är fullt möjligt att utöka i framtiden. 

 

 

Figur 4-6 Comboboxen för filtreringsval av butiker. 

 

I filtreringsvyn byggs comboboxarna enligt Kodexempel 4-1. En select tagg i HTML med 

klassen combobox sköter all formatering och funktionalitet gällande comboboxar. För varje 

butik som back-end genererat från databasen och sparat till en modell skrivs data ut till en option 

tagg. En option tagg liknar i detta fall ett listelement som i comboboxen innehåller ett värde 

och en text. Texten antar ett butiksnamn och värdet blir butikens memberID. Vid Ajax-anropet 
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som anropats vid tryck av knappen Search ignoreras butiksnamnet och endast värdet används 

som parameterdata. 

 

<select class="combobox input-sm" id="stores"> 
<option></option> 
@foreach (var item in Model.Stores){ 
<option value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.MemberID)">        

                          @Html.DisplayFor(modelItem => item.CompanyName) 
</option> 
} 

</select> 

Kodexempel 4-1 Lista butiker i combobox. 

 

Datumfälten From och To är byggda med hjälp av Datepicker som är en jQuery plugin. Precis 

som comboboxarna kan man även manuellt ange ett datum via inskrivning. Vid tryck av 

ikonerna till höger om fälten dyker en grafisk kalender upp där användaren kan välja ett datum 

vilket syns i Figur 4-7. Bootstrap används som tillägg för att formatera utseendet för 

Datepicker. [38] 

 

 

Figur 4-7 Datepicker som filtreringsval av datum. 

 

Som man ser i  Kodexempel 4-2 är de två datumfälten byggda på precis samma sätt med 

skillnaden att de har olika klassnamn. 
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<div class='input-group date datebox-width datetimepickerfrom'> 
<input type='text' id="dateboxfrom" class="form-control" /> 
<span class="input-group-addon"> 

<span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span> 
</span> 

</div> 
<div class='input-group date datebox-width datetimepickerto'> 

<input type='text' id="dateboxto" class="form-control" /> 
<span class="input-group-addon"> 

<span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span> 
</span> 

</div> 

Kodexempel 4-2 Datumfältens uppbyggnad. 

 

När användaren går in på fliken Logs fylls datumfälten automatiskt. Fältet To sätts till dagens 

datum och From till en månad tillbaka. Det sker när jQuery anser att webbläsaren befinner sig 

i ett säkert tillstånd ($(document).ready) och ser ut som Kodexempel 4-3. 

 

$('.datetimepickerfrom').datepicker("setDate", oneMonthBack); 

$('.datetimepickerto').datepicker("setDate", currentDate); 

Kodexempel 4-3 Initiering av datumfälten. 

 

I front-end tar Datepicker hand om den största delen av felhantering eftersom Datepicker endast 

tillåter formatet yyyy/mm/dd. Det är dock tillåtet att inte ange något datum alls och istället 

lämna fälten tomma. Kontrollen för det sker i back-end. I back-end ligger en klass DateHelpers 

som transformerar strängar till typen DateTime samt kontrollerar att datumet är korrekt inmatat. 

Om From inte uppfyller det villkoret kommer variabeln dateFrom sättas till början av 70-talet. 

Om To inte uppfyller villkoret sätts dateTo till dagens datum. Denna back-end kontroll syns i 

Kodexempel 4-4. 

 

public DateTime parseFromDate(string date){ 

DateTime dateFrom; 
if (DateTime.TryParseExact(date, "yyyy/MM/dd", 
CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None, out dateFrom) && 
dateFrom > new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)){ 

return dateFrom; 
} 
else{ 

return new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0); 
} 

} 
 

  



 

 33 

public DateTime parseToDate(string date){ 
DateTime dateTo; 
if (DateTime.TryParseExact(date, "yyyy/MM/dd", 
CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None, out dateTo) && dateTo > 
new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)){ 

return dateTo.AddDays(1); 
} 
else{ 

return DateTime.UtcNow; 
} 

} 

Kodexempel 4-4 Felhantering av datum samt transformation av strängar till DateTime. 

 

Vid tryck av knappen Search hämtas parametrarna memberID, logType, from och to och det 

startas ett Ajax-anrop som skickar parametrarna till styrenhetens funktion 

userChoiseSystem_Klient. Ajax-anropet synes i Kodexempel 4-5. 

 

$.ajax({ 
url: '/Log/userChoiceSystem_Klient', 
type: 'post', 
data: { 'memberID': memberID, 'from': from, 'to': to, 'logType': logType 
}, 
success: function (data) { 

$("#logTable").html(data); 
}, 
error: function (data) { 

console.log("Error: could not retrieve data"); 
} 

}); 

Kodexempel 4-5 System_Klient Ajax-anrop vid hämtning av loggar. 

 

Resultatet av Ajax-anropet hamnar i variabeln data som kommer att innehålla all HTML-kod 

för webbplatsens tabell som även innehåller data från databasen. Efter det renderas HTML-

koden i LogTable som syns i Figur 4-8. 

4.1.5 Tabellen 

Tabellvyn LogTable som illustrerades i Figur 4-8 är byggd med hjälp av DataTables (se Sektion 

2.5.2). DataTables medför funktionalitet som sökruta, uppdelning av sidor och en nedfälld lista 

som inställning för hur många rader som visas per sida. När ett tecken anges i sökrutan 

uppdateras tabellen och visar endast de loggar innehållande tecknet eller strängen som angivits. 

DataTables tillför även en text som visar hur många rader tabellen innehåller. Även denna 

uppdateras så fort en inmatning i sökrutan skett. 
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Figur 4-8 Tabellvyn LogTable innehållande loggar, sökfunktionalitet och operationer på 

tabellen. 

 

Varje rad i tabellen motsvarar en logg från valt system. Tabellen har sex kolumner (Plus/Minus, 

Text, LogType, EventTime, Name och MachineName). 

 Plus/Minus: Det är en knapp. Vid klick på plus expanderas raden och visar hela texten 

för loggen. Pluset byts ut mot ett minus. Vid klick på minus döljs texten. 

 Text: En delsträng av respektive loggs meddelande. 

 LogType: Anger om loggen är av typen information eller om det är en fellogg, det 

tillåter användaren att snabbt urskilja om man t.ex. bara letar efter felloggar. 

 EventTime: Datumet då loggen skapades.  

 Name: Namnet från den butik som har skapat loggen.  

 MachineName: Namnet på den dator som skapat loggen. 

 

Tabellen skapas med hjälp av Kodexempel 4-6. Identifieraren dataTable är en HTML-tabell 

innehållande loggar, mer bestämt resultatet från Ajax-anropet.  

 

$('#dataTable').DataTable({...}); 

Kodexempel 4-6 Implementation av DataTables med jQuery. 
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Implementationen av DataTables var enkel eftersom den använder en vanlig HTML tabell, 

formaterar och inför funktionalitet. Varje loggs hela text ligger i egna tabellrader och har CSS 

klasser som döljer alternativt visar dessa rader. Ett klassbyte sker vid tryck av plus eller 

minusikonen så att vid tryck av pluset genomförs ett klassbyte till en klass som visar raden och 

motsvarande för minusikonen döljs raden. 

4.2 Databaser och lagrade procedurer 

Databastabellerna System_Klient_Error, System_Klient_Install, System_Klient_Patch och 

System_Klient_Member fanns innan projektets början och har inte förändrats. De används 

endast i lagrade procedurer vid hämtning av data. Tabellen System_Webb skapades för att 

hantera meddelanden från System Webb. 

 

Webbplatsen hämtar data från två databaser men endast en åt gången. Antingen hämtas data 

från System_Klient annars System_Webb beroende på vilken systemflik användaren står på. När 

användaren vill titta på loggar från System_Klient sammanfogas tre databastabeller, 

System_Klient_Error, System_Klient_Install respektive System_Klient_Patch sorterade efter 

datum. Vill användaren titta på loggar från System_Webb hämtas data endast från 

databastabellen System_Webb. 

4.2.1 System_Klient 

Sammanslagningen av databastabellerna ligger i lagrade procedurer. Det leder till att när back-

end anropar databasen och vill ha loggar från System_Klient så fylls en lista med data från 

tabellerna System_Klient_Error, System_Klient_Install  och System_Klient_Patch. Själva 

sammanslagningen bygger på mängdlära då den lagrade proceduren använder sig av UNION 

ALL vilket betyder att två eller flera mängder kommer att läggas ihop till en mängd. [39] I  

Kodexempel 4-7 ser vi hur en lagrad procedur samlar ihop data från de tre tabellerna.  

 

SELECT 
case when [dbo].[System_Klient_Install].Status = 1  

then 'Success'  
else 'Failure' end as Text, 

 (case when [dbo].[ System_Klient_Install].Status = 1  
then 'Information'  
else 'Error' end) as Information, 

 [dbo].[ System_Klient_Install].MachineName as MachineName, 
 [dbo].[ System_Klient_Install].CreatedWhen as EventTime, 

([System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.CompanyName as 
CompanyName 
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FROM 
System_Klient_Install INNER JOIN [System_Memberregister].dbo. 
System_Klient_Member on System_Klient_Install.MemberID = 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID 

     
UNION ALL  

    
SELECT  

[dbo].[System_Klient_Error].Text as Text, 
(case when [dbo].[System_Klient_Error].Category = 1  

then 'Error'  
else 'Error' end) as Information, 

 [dbo].[System_Klient_Error].MachineName as MachineName, 
 [dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime as EventTime, 

([System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.CompanyName as 
CompanyName 

FROM 
[dbo].[System_Klient_Error] INNER JOIN [System_Memberregister].dbo. 
System_Klient_Member on dbo.System_Klient_Error.MemberID = 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID 
 

UNION ALL 
  

SELECT 
 (case when [dbo].[System_Klient_Patch].Status = 1  

then 'Success'  
else 'Failure' as Text, 

(case when [dbo].[System_Klient_Patch].Status = 1  
then 'Information'  
else 'Error' end) as Information, 

 [dbo].[System_Klient_Patch].MachineName as MachineName, 
 [dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen as EventTime, 

([System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.CompanyName as 
CompanyName 

FROM 
[dbo].[System_Klient_Patch] INNER JOIN [System_Memberregister].dbo. 
System_Klient_Member on dbo.System_Klient_Patch.MemberID = 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID 

 
ORDER BY EventTime DESC 

Kodexempel 4-7 Sammanslagning av System_Klient_Error, System_Klient_Install och 

System_Klient_Patch. 

 

Fliken System_Klient har filtreringval som speglar den data som kommer från databasen 

System_Klient. Varje gång användaren trycker på knappen Search anropas specifika lagrade 

procedurer beroende på vilka val användaren har gjort i filtreringsverktygen. De fyra procedurer 

som förekommer är: 

 SelectByDate: Användaren har endast angett ett tidsspann i filtreringen. 

 SelectByDateLogtype: Användaren har angett ett tidsspann samt vilken typ av logg 

den vill se. 

 SelectByDateMemberID: Användaren har angett ett tidsspann och en specifik butik. 
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 SelectByMemberIDDateLogtype: Användaren har angett ett tidsspann, vilken typ av 

logg och en specifik butik. 

Dessa fyra procedurer samlar de tre tabellerna System_Klient_Error, System_Klient_Install och 

System_Klient_Patch och sorterar resultatet efter datum. Skillnaden mellan procedurerna är att 

det tar emot olika parametrar som används som regler för vilken data som ska hämtas. Det vill 

säga att raden WHERE i procedurerna ser annorlunda ut. 

 

SelectByDate tar emot två parametrar startDate och endDate. Den första parametern startDate 

är ett startdatum och den andra endDate är ett slutdatum. Parametrarna används för att definiera 

tidsspannet för de loggar som ska hämtas. I Kodexempel 4-8 syns en del av hur SQL-koden ser 

ut. Kodexempel 4-8, 9, 10, 11 innehåller inte logiken för sammanslagningen då den redan är 

beskriven.  

 

@startDate datetime, 
@endDate datetime 

 
SELECT ...................... 
FROM ......................   
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen <= @endDate 
    

UNION ALL 
     

SELECT  ...................... 
FROM ...................... 
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime <= @endDate 

 
UNION ALL 

 
SELECT ...................... 
FROM ...................... 
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen <= @endDate 

  
ORDER BY EventTime DESC 

Kodexempel 4-8 Lagrade proceduren SelectByDate för tabellerna System_Klient_Install, 

System_Klient_Error och System_Klient_Patch. 

 

SelectByDateLogtype tar emot tre parametrar startDate, endDate och logType. Den tredje 

parametern logType beskriver vilken typ av logg som ska returneras. I Kodexempel 4-9 synes 

en del av hur SQL-koden ser ut. 
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@startDate datetime, 
@endDate datetime, 
@logType int 
 
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE  

[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].Status = @logType  
 

UNION ALL  
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].Category = @logType  
 

UNION ALL 
 
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].Status = @logType  

 
ORDER BY EventTime DESC 

Kodexempel 4-9 Lagrade proceduren SelectByDateLogtype för tabellerna 

System_Klient_Install, System_Klient_Error och System_Klient_Patch. 

 

SelectByDateMemberID tar emot tre parametrar startDate, endDate och memberID. Den tredje 

parametern memberID beskriver att proceduren ska returnera loggar för en viss butik. I 

Kodexempel 4-10 synes en del av hur SQL-koden ser ut. 

 

@startDate datetime, 
@endDate datetime, 
@memberID int 

 
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen <= @endDate AND  
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID  

 
UNION ALL 

 
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime <= @endDate AND  
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[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID
  
UNION ALL 
 
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen <= @endDate AND  
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID  

 
ORDER BY EventTime DESC 

Kodexempel 4-10 Lagrade proceduren SelectByDateMemberID för tabellerna 

System_Klient_Install, System_Klient_Error och System_Klient_Patch. 

 

SelectByMemberIDDateLogtype tar emot fyra parametrar startDate, endDate, memberID och 

logType. Den tredje parametern memberID beskriver att proceduren ska returnera loggar för en 

viss butik och den fjärde parametern logType beskriver vilken typ av logg som ska returneras. 

I Kodexempel 4-11 syns en del av hur SQL-koden ser ut. 

 

@startDate datetime, 
@endDate datetime, 
@memberID int, 
@logType int 

 
SELECT ...................... 
FROM ......................  

 
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].CreatedWhen <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Install].Status = @logType AND 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID  

 
UNION ALL 
  
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].ErrorTime <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Error].Category = @logType AND 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID  

  
UNION ALL 

  
SELECT ...................... 
FROM ......................  
WHERE 

[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen >= @startDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].CreatedWhen <= @endDate AND  
[dbo].[System_Klient_Patch].Status = @logType AND  
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID = @memberID  
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ORDER BY EventTime DESC 

Kodexempel 4-11 Lagrade proceduren SelectByMemberIDDateLogtype för tabellerna 

System_Klient_Install, System_Klient_Error och System_Klient_Patch. 

 

Gällande relationen mellan System_Klient och System_Memberregister  är det relevant att 

tabellerna innehåller information för vilken butik en logg tillhör. Därav utförs operationen 

INNER JOIN mellan System_Klients tabeller och System_Klient_Member. Det tillåter oss att 

plocka ut nödvändig information ur tabellen System_Klient_Member. I Kodexempel 4-12 ser 

man ett exempel på hur procedurerna utför operationen INNER JOIN mellan 

System_Klient_Error och System_Klient_Member. Det gemensamma dessa tabeller har med 

varandra är attributet MemberID. 

 

SELECT ...................... 
FROM 

[dbo].[System_Kient_Error] INNER JOIN 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member on 
dbo.System_Kient_Error.MemberID = 
[System_Memberregister].dbo.System_Klient_Member.MemberID 

WHERE ...................... 

Kodexempel 4-12 INNER JOIN mellan System_Klient och System_Memberergister. 

 

4.2.2 System_Webb 

System_Webb är en databastabell som skapades av oss själva och strukturerades enligt behov. 

De attribut som databastabellen innehåller motsvarar attributen som går att se i den grafiska 

tabellen i LogTable. Hämtningen av data från System_Webb sker genom lagrade procedurer. 

Eftersom vi bara har en datasbastabell behöver vi inte göra någon mängdoperation såsom 

UNION ALL. 

 

När användaren står på fliken System_Webb kan den hämta loggar beroende av filtreringsval 

liknande System_Klient. När användaren trycker på knappen Search  så kommer det att anropas 

en specifik procedur beroende på vilka filtreringar användaren angett. De procedurer som 

kommer att kallas på är: 

 SelectByDate: Användaren har endast angett ett tidsspann i filtreringen. 

 SelectBySourceAndDate: Användaren har angett ett tidsspann samt en specifik 

webbtjänst. 
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SelectByDate tar emot två parametrar startDate och endDate som definierar tidsspannet. 

Procedurens SQL-kod synes i Kodexempel 4-13. 

 

@startDate datetime, 
@endDate datetime 
 
SELECT  

Text as Text, 
 Status as LogType, 
 Date as EventTime, 
 Source as Source 

FROM 
 System_Webb 

WHERE 
 @startDate <= Date AND @endDate >= Date 

ORDER BY Date DESC 

Kodexempel 4-13 Lagrade proceduren SelectByDate för tabellen System_Webb. 

 

SelectBySourceAndDate tar emot tre parametrar startDate, endDate och source. Den tredje 

parametern source beskriver att proceduren ska returnera loggar för en specifik webbtjänst. 

Procedurens SQL-kod synes i Kodexempel 4-14. 

 

@startDate datetime, 
@endDate datetime, 
@source varchar(100) 
 
SELECT  

 Text as Text, 
 Status as LogType, 
 Date as EventTime, 
 Source as Source 

FROM 
 System_Webb 

WHERE 
 @startDate <= Date AND @endDate >= Date AND @source LIKE Source 

ORDER BY Date DESC 

Kodexempel 4-14 Lagrade proceduren SelectBySourceAndDate för tabellen System_Webb. 

4.3 Utvecklingsflöde 

Programkoden kompilerades alltid i Visual Studio men kördes och testades på separata servrar. 

En lokal webbserver från Microsoft Internet Information Services (IIS) sattes upp på vardera 

utvecklingsmaskin. IIS:en användes under hela projektets utvecklande och all enkel manuell 

testning skedde mot dessa webbservrar.  Ninetech har även en testmiljö och en produktionsmiljö 

innehållande webbservrar. Testmiljön är mer eller mindre en kopia av produktionsmiljön som 

tillåter kraschar. Därför användes testmiljön som en typ av validering innan projektet lades till 
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produktionsmiljön för att kontrollera att inga fel uppstod vid körning. I produktionsmiljön får 

endast körbara och vältestade applikationer köras. I Visual Studio hade vi tillgång att bygga till 

alla servrar. Utvecklingsflödet går att se i Figur 4-9. Projektets slutgiltiga version byggdes till 

produktionsmiljön. 

 

 

Figur 4-9 Utvecklingsflöde gällande webbservrar. 

4.4 Kodstruktur 

Kodstrukturen har skrivits i enlighet med designaspekten som beskrivs enligt Figur 3-6. Vi har 

följt arkitekturen MVC starkt. I arkitekturen har vi varit konsekventa med att klasser som 

skapats ska utföra en uppgift och inget mer. Detta brukar benämnas Single Responsibility i 

SOLID. [40] Figur 4-10 är resultatet av projektets kodstruktur. 
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Figur 4-10 Klassdiagram över projektet. 

 

Klassen System_Klient har uppgiften att hämta information från databasen samt att fylla en 

modell som senare ska användas av en vy. Här har det varit en tydlig struktur där klassen inte 

ska ha någon annan uppgift än att prata med databasen och fylla modeller. I Kodexempel 4-15 

kan man se när en anslutning till en databas sker samt att man hämtar loggar med verktyget 

Dapper. Ett definierat tidsspann bestäms av inparametrarna startDate och endDate.  
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public Table getLogsByDate(DateTime startDate, DateTime endDate) 
{ 
     using (IDbConnection connection = connectToDB()) 
     { 

table.Attributes= 
connection.Query<DBAttribute>("SelectByDate", new { startDate = startDate, 
endDate = endDate }, commandType: CommandType.StoredProcedure).ToList(); 

     }           
     return checkTheLimitOfTheList(table) 
} 

Kodexempel 4-15 Metoden getLogsByDate som hämtar loggar från databas. 

 

I slutet av alla metoder som hämtar data från databaserna så sker en kontroll av hur många 

loggar som ska returneras. Innan en return körs metoden checkTheLimitOfTheList() som synes 

i Kodexempel 4-16. Metoden läser in ett värde från en konfigurationsfil som sparas till variabeln 

limit som bestämmer hur många loggar som är tillåtet att returneras. Eftersom databaserna kan 

innehålla ett för stort antal loggar så gör detta så att användaren inte har möjlighet att hämta 

mer loggar än vad limit bestämmer. 

 

public Table checkTheLimitOfTheList(Table logList) 
{ 
     int limit = 0; 
     string limitFromWebConfig = 
     ConfigurationManager.AppSettings["LimitSQLResult"].ToString(); 
     logList.totalCount = logList.Attributes.Count(); 
     if (int.TryParse(limitFromWebConfig,out limit) && logList.Attributes.Count() > 
limit) 
     { 
          logList.Attributes = logList.Attributes.GetRange(0, limit); 
          return logList; 
     } 
     return logList; 
} 

Kodexempel 4-16 Metod som kapar av resultatet om det överstiger det definierade värdet. 

 

I klassen System_Klient finns det flera metoder som hämtar data från databaser. Det som skiljer 

sig mellan metoderna är att de tar emot olika in-parametrar och kallar på olika lagrade 

procedurer, eftersom de anropas baserat på vilka filtreringar en användare har angett på 

webbplatsen. 

 

Hämtning av System_Webbs loggar sköts av klassen System_Webb. Klassen är mer eller mindre 

en spegelbild av klassen System_Klient. Det som skiljer dem åt är att de anropar olika lagrade 

procedurer och klassen System_Webb har inte lika många scenarion från användarens 

filtreringsval. 
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När klasserna System_Webb och System_Klient hämtar data fyller de modeller i samma veva. I 

Kodexempel 4-15 ser man att metoden fyller en modell DBAttribute, modellen syns i 

Kodexempel 4-17. 

 
public class DBAttribute 
{ 
     public string Text { get; set; } 
     public string Information { get; set; } 
     public DateTime EventTime { get; set; } 
     public string CompanyName { get; set; } 
     public string MachineName { get; set; } 
} 

Kodexempel 4-17 Modellen DBAttribute som fylls när data hämtas från databas. 

4.5 Sammanfattning 

Webbplatsens grafiska design använder Bootstrap som främsta stilmall. Filtreringsalternativen 

är byggda med comboboxar och Datepicker. En sökknapp finns som med hänsyn till filtreringen 

hämtar loggar från databas och presenterar loggarna i en tabell som är byggd med hjälp av 

verktyget DataTables. Hämtning av data till tabellen sker genom anrop av lagrade procedurer i 

SQL. Under utveckling har man haft tillgång till olika webbservrar som man kan bygga till 

beroende på vilket tillstånd applikationen befinner sig i (utvecklings-, test- och 

produktionsmiljö). Den producerade koden har lett till en omfattande struktur med en mängd 

olika klasser och vyer. 
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5 Utökat arbete 

Vi blev snabbt klara med att utveckla webbplatsens grundversion, vilket är ett resultat av vårt 

hårda arbete. Efter grundversionens implementationen utvecklades webbplatsen ytterligare.  

Detta är ett resultat av den nära kontakten med Ninetech vi har då de under utveckling fått prova 

på applikationen och ställa krav och önskemål. 

5.1 Krav 

Efter att den ursprungliga kravspecifikationen som finnes i Sektion 2.3 på sidan 7 färdigställts 

hade vi ett möte tillsammans med Ninetech. Under mötet diskuterade vi om utökad 

funktionalitet och saker som behövdes förbättras. De saker som skulle göras prioriterades enligt 

listan nedan. 

1. Comboboxen i System_Klient innehållande butiker. För varje butik i comboboxen: 

o Lägg till flagga (land) – Sverige/Norge. 

o Lägg till ort. 

o Butiksnummer. 

o Inaktuella butiker ska indikeras. 

2. Kontohantering – Active Directory. 

o Endast specifika användare ska tillåtas att visa sidan. 

o Användarnamnet får inte skrivas ut. Till exempel ska sope bli Sofie Persson. 

3. Statistik över tabellen. För varje butik i statistiken ska man kunna se: 

o Antal loggar som finns. 

o Datumet då den senaste loggen skapades. 

4. Dashboard Bootstrap. Det finns färdigställda användargränssnitt för tabeller och 

statistik. Implementera en sådan för att få ett finare GUI. (Kräver fullständig 

ombyggnad av front-end). 

 

Det första som prioriterades var comboboxen tillhörande butiker för System_Klient. Ninetech 

tyckte att comboboxen innehöll för lite information. Önskvärt var att listan som comboboxen 

genererar även ska innehålla en ort, ett butiksnummer och en flagga för varje butiksnamn. 

Anledningen att lägga denna information i comboboxen är att användaren då enklare kan finna 
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en specifik butik då antal butiker i listan kan bli hundratals. Endast butiker innehållande loggar 

ska synas i listan så att inte en butik blir vald men inga loggar visas. Butiker som inte längre är 

i bruk men som innehåller loggar ska indikeras i comboboxen. 

 

Efter att comboboxen utökats ska funktionalitet tillhörande Active Directory implementeras. 

Webbplatsens innehåll ska gå att begränsas till olika användare och roller. Det är viktigt 

eftersom loggar kan innehålla känslig information. Ytterligare en anledning är att webbplatsen 

i framtiden ska innehålla fler flikar än Logs med annan information och funktionalitet. Då är 

det bra att kunna bestämma vilka användare som ska ha tillgång till vad. 

 

Domän och användarnamn längst uppe till höger på webbplatsen ska inte synas. Istället ska en 

inloggad användares förnamn och efternamn skrivas ut. Denna ändring ska ske av estetiska 

skäl. 

 

Om användaren framkallar loggar till tabellen i vyn 4.1.5 LogTable så ska information om 

loggarna sammanställas. Denna statistik ska visa information såsom antalet loggar tillhörande 

varje butik. Även datumet då den senaste loggen skapades för varje butik ska visas i statistiken. 

 

Den sista punkten på den nya kravspecifikationen påbörjades aldrig eftersom den inte hanns 

med. Uppgiften krävde mer timmar än vad som fanns tillgängligt.  

5.2 Design 

Utifrån de utökade kraven producerades följande design. 

5.2.1 Utökad combobox gällande butiker 

Comboboxen ska utvecklas till en mer informationsgivande lista. Flaggan ska indikera om 

butiken ligger i Sverige eller Norge. Därför kommer två flaggor att skapas, en svensk och en 

norsk, som placeras bredvid en butik i comboboxen. För att kunna avgöra vilken av flaggorna 

som ska användas måste vi först kunna avgöra om en butik är svensk eller norsk. Därför måste 

vi utöka egenskaperna hos modellen som fyller comboboxen. Ett sätt att lösa detta på är att 

lägga till en egenskap kallad CountryCode och i en lagrad procedur hämta en butiks landskod 

från databasen. Samma sak gäller för att hämta butiksnamn och ort, modellen behöver utökas i 

fas med den lagrade proceduren. Butiker som inte längre är i bruk ska indikeras i comboboxen 
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genom att gråa ut flagga och text. De butikerna ska dock vara valbara eftersom även värdefull 

information kan finnas i gamla loggar. 

5.2.2 Begränsning av webbplatsens åtkomst 

För att implementera begränsning av användare behövs först en typ av lista med användare och 

roller som tillåts besök. Denna lista kommer att ligga i en konfigurationsfil och administratören 

över webbplatsen får manuellt ange användare och roller. I styrenheter kommer själva 

kontrollen att ske. Styrenheten ska försöka matcha den inloggade användaren med ett 

användarnamn eller en roll i konfigurationsfilen. Om man finner en match med användaren till 

listan i konfigurationsfilen så tillåts användaren att besöka sidan, annars tillåts ej besök. 

Anledningen att lagra tillåtna användarnamn och roller i en konfigurationsfil är för att slippa 

kompilera om webbplatsen om nya användarnamn eller roller önskas läggas till. 

5.2.3 Välkomstfras med förnamn och efternamn 

I Figur 4-2 på sidan 28 kan man längst upp till höger se hälsningsfrasen Hello, 

NINETECH/användarnamn!. Användarnamnet är utsuddat eftersom det ej bör tas upp i denna 

text. Istället för att domännamn och användarnamn skrivs ut efter Hello ska det istället se ut 

enligt följande: Hello, Sofie Persson. Ett sätt att hämta användarens förnamn och efternamn är 

genom att knyta användarnamnet till Active Directory. Det är i den delade vyn _Layout 

användarnamnet skrives ut. I _Layout måste vi ta bort nuvarande hälsningsfras och istället 

skriva ut förnamnet och efternamnet som hämtats från Active Directory. 

5.2.4 Tabellstatistik 

En sammanställning av tabellen i vyn LogTable implementeras. En knapp vid namnet Statistics 

ska skapas bredvid systemflikarna System_Klient och System_Webb som syns i  Figur 4-4 på 

sidan 29. Vid tryck av Statistics ska ett statistikfält visas under filtreringsalternativen. 

Statistikfältet kommer att innehålla en tabell med kolumnerna Country, Store, Occurrences och 

Last occurrence. Varje rad i statistiktabellen ska vara unik och innehålla statistik för en butik. 

Statistiktabellen kommer att fyllas genom att hämta data från tabellen i LogTable. Anledningen 

till att fylla statistiktabellen med data från LogTable är för att då kommer statistiken alltid vara 

uppdaterad, det vill säga ändras innehållet i LogTable vid användning av sökfältet så kommer 

även statistiken att uppdateras. Kolumnen Country kommer liknande comboboxen innehålla en 

svensk eller norsk flagga. Store kommer att innehålla ett butiksnamn, Occurrences är antalet 

loggar som förekommer för en butik och Last occurrence kommer att innehålla datumet den 

senaste loggen skapades för en butik. 
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5.3 Implementation 

Utifrån designen genomfördes följande implementation.  

5.3.1 Utökad combobox gällande butiker 

För att fylla comboboxarna med flaggor, butiksnamn och orter behövdes modellen 

DropDownAttributes i Figur 4-10 som fyller listan utökas enligt Kodexempel 5-1. Modellen 

döptes även om till StoreInfo för att generalisera användning av modellen. City används för att 

lista orten tillhörande en butik. CountryCode visas som antingen SV eller NO beroende på om 

butiken ligger i Sverige eller Norge. MemberNo är det specifika butiksnumret en butik blivit 

tilldelad. 

 

public class StoreInfo 
{ 
    public int MemberID { get; set; } 
    public string CompanyName { get; set; } 
    public string City { get; set; } 
    public int MemberNo { get; set; } 
    public string DeletedDate { get; set; } 
    public string CountryCode { get; set; } 

} 

Kodexempel 5-1 Utökad variant av DropDownAttributes. 

 

Den lagrade proceduren som tidigare endast fyllde modellen med MemberID, CompanyName 

och DeletedDate behövdes även utökas så att alla attribut blir ifyllda. I Kodexempel 5-2 ser man 

hur System_Klient_SelectDistinctMembers parar ett MemberID med databastabellerna och 

hämtar attribut tillhörande butikerna. 

 

SELECT 
 MemberID, 
 CompanyName, 
 City, 
 MemberNo, 
 DeletedDate, 
 CountryCode 
FROM 
 [System_Memberregister].dbo.Member 
WHERE 
 MemberID in( 
  Select MemberID 
  from [System_Klient].dbo.System_Klient_Error 
  union 
  select MemberID 
  from [System_Klient].dbo.System_Klient_Patch 
  union 
  Select MemberID 
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  from [System_Klient].dbo.System_Klient_Error 
 )  
ORDER BY CompanyName ASC 

Kodexempel 5-2 Fyllning av combobox modell System_Klient_SelectDistinctMembers. 

 

För att presentera detta i comboboxen skrevs koden enligt Kodexempel 5-3 där man först tittar 

om DeletedDate existerar eller ej. Om DeletedDate innehåller ett datumvärde så triggas den 

nedersta else-satsen som ger en utgråad ton av en butik. Man tittar även om CountryCode är SV 

eller NO för att bestämma vilken flagga som ska skrivas ut.  

 

<select class="selectpicker" data-live-search="true" id="stores"> 
        <option value="-1">All</option> 
        @foreach (var item in Model.Stores){ 
            if (item.DeletedDate == null){ 
                if (item.CountryCode.ToString() == "SE"){ 
                   <option value="@Html.DisplayFor(modelItem => item.MemberID)" data-
content="<img src='../../Content/img/SV.png'>  <span 
class='SE'>@Html.DisplayFor(modelItem => item.CompanyName), @Html.DisplayFor(modelItem 
=> item.City) (@Html.DisplayFor(modelItem => item.MemberNo))</span>"></option> 

    ...  
     else if (item.CountryCode.ToString() == "NO"){ 

... 
 else{ 
 @*DeletedDate != null*@ 
 @*Upprepning utgråad text och bild.*@ 

... 

Kodexempel 5-3 Utökad lista av butiker. 

 

Resultatet går att se i Figur 5-1. Utöver innehållet som listas ser även comboboxen i sig något 

annorlunda ut. Detta för att vi bytte till en annan variant av Bootstraps combobox klasser, 

denna comboboxen var helt enkelt mer tilltalande för ögat samtidigt som den visar en längre 

lista. Resterande comboboxar som LogType och motsvarande i fliken System_Webb anammar 

även denna stil. 
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Figur 5-1 Utökad combobox för filtreringsval av butik. 

 

5.3.2 Begränsning av webbplatsens åtkomst 

För att begränsa användares tillgång till webbplatsen skapades fem nycklar i webbplatsens 

konfigurationsfil. Dessa nycklar går at se i Kodexempel 5-4. De två första nycklarna ska 

innehålla användarnamn och den tredje och fjärde nyckeln innehåller grupper. Varje grupp 

alternativt användarnamn separeras med ett komma. Den sista nyckeln innehåller domännamnet 

som Active Directory hämtar användare från. Domännyckeln skapas för att slippa ange 

domännamnet innan varje användare och grupp. Anledningen att dessa nycklar ligger i 

konfigurationsfilen är för att applikationen inte behövs byggas om för att ta effekt. Användare 

och grupper kan läggas till eller tas bort när som helst. 

 

    <add key="AuthUserNamesHome" value="sope100, ansv101" /> 
    <add key="AuthUserNamesLog" value="sope100" /> 

 
    <add key="AuthRolesHome" value="WebTools Access, Developers" /> 
    <add key="AuthRolesLog" value=" Developers" /> 
 
    <add key="Domain" value="NINETECH\"/> 

Kodexempel 5-4 autentisering, användare och grupper. 
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Användaren sope100 kommer enligt Kodexempel 5-4 ha tillgång till hela webbplatsen, alltså 

både flikarna Home och Logs, medans användaren ansv101 endast har tillgång till Home och 

kommer att nekas tillgång för Logs-fliken. Motsvarande gäller för grupper där gruppen 

användare tillhörande gruppen Developers har tillgång till alla flikar medans gruppen WebTools 

Access endast tillåts besöka Home. 

 

För att kontrollera tillåtande och nekande skapades två klasser HomeAuthorization och 

LogAuthorization. HomeAuthorization synes i Kodexempel 5-5. Klasserna ärver av 

AuthorizeAttribute innehållande funktionalitet som kontrollerar till exempel om en användare 

tillhör en grupp (IsInRole). Funktionen isAuthorized returnerar sant om den inloggade 

användarens användarnamn finns i nyckeln AuthUserNamesHome, alternativt att kontot tillhör 

en grupp i AuthRolesHome. Om ingen av dessa villkor uppfylls returnerar funktionen falskt och 

användaren skickas till vyn UserDenied  som endast innehåller texten ”Access Denied”. 

 
[AttributeUsage(AttributeTargets.All)] 
    public class HomeAuthorization : AuthorizeAttribute{ 
        public override void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext){ 
            if (!isAuthorized()){ 
                filterContext.Result = new ViewResult { ViewName = "UserDenied" }; 
            } 
            base.OnAuthorization(filterContext); 
        } 
        public bool isAuthorized(){ 
            string Domain = ConfigurationManager.AppSettings["Domain"]; 
            string authRoles = ConfigurationManager.AppSettings["AuthRolesHome"];           
            string authNames = ConfigurationManager.AppSettings["AuthUserNamesHome"];            
            var User = System.Web.HttpContext.Current.User; 
 
            String[] roles = authRoles.Split(','); 
            String[] userNames = authNames.Split(','); 
 
            foreach (string item in roles){ 
                if (User.IsInRole(Domain + item.Trim())){ 
                    return true; 
                } 
            } 
            foreach (string item in userNames){ 
                if (User.Identity.Name.ToString() == Domain + item.Trim()){ 
                    return true; 
                } 
            } 
            return false; 
        } 
    } 

Kodexempel 5-5 Autentisering av användare. 
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Klasserna HomeAuthorization och LogAuthorization används som attribut i styrenheterna 

HomeController och LogController. Det betyder att autentiseringskontrollerna startas så fort 

en styrenhet anropas. 

5.3.3 Välkomstfras med förnamn och efternamn 

En hjälpklass skapades med funktionen getUserName som hämtar förnamn och efternamn av 

en inloggad användare. Funktionen  syns i  Kodexempel 5-6 och används i den delade vyn 

_Layout som tidigare skrev ut hälsningsfrasen Hello, NINETECH/användarnamn!. Funktionen 

getUserName returnerar helt enkelt en sträng innehållande förnamn och efternamn. Misslyckas 

hämtning av förnamn eller efternamn returneras texten ”User” och det är den returnerade 

strängen som kommer att skrivas ut i hälsningsfrasen. 

 

public string getUserName() { 

using (var context = new  

System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalContext(System.Directo

ryServices.AccountManagement.ContextType.Domain)) { 

try{ 
var principal = 
System.DirectoryServices.AccountManagement.UserPrincipal.Find
ByIdentity(context, Environment.UserName); 
return  @String.Concat(principal.GivenName, " ", 
principal.Surname); 

} 
catch { return "User"; } 
} 

} 

Kodexempel 5-6 Hämtning av användarens förnamn och efternamn. 

 

Resultatet av funktionen getUserName syns i längst upp till höger i Figur 5-2 som är en del av 

den delade vyn _Layout. 

 

 

Figur 5-2 Utökning av den delade vyn. Fullständigt förnamn och efternamn tillagt. 

 

5.3.4 Tabellstatistik 

För att visa statistiken på ett smidigt och snyggt sätt skapades en knapp Statistics  som syns i 

Figur 5-3 där tanken var att all statistik för aktuell tabell skulle fyllas i. 
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Figur 5-3 Knappen Statistics som visar tabellstatistik. 

 

När väl användaren klickar på Statistics så kommer ett fält under filtreringsvalen att expanderas. 

I detta fält finner användaren en tabell-vy över diverse butiker med flagga, hur många 

förekomster det finns av dem i loggarna som visas samt när den senaste förekomsten av loggen 

var. 

 

Implementationen av delen statistik skedde i front-end eftersom den hela tiden ska hantera 

informationen som finns i tabellen. Varje gång en användare ändrar på innehållet i tabellen ska 

statistiken uppdateras. Vilket kan vara fallet när användaren skriver in i sökfältet, då kommer 

det att ske förändringar i statistiken. Det innebär att det ligger ett script som lyssnar och agerar 

om det sker en förändring i tabellen. När tabellen ändras plockas all data som finns i kolumnen 

Name ut, som då innehåller butiker i System_Klients fall. För System_Webb kommer det att röra 

webbtjänster, men all logik är den samma för bägge. Därför diskuteras det endast kring statistik 

gällande System_Klient. Butikerna sparas undan till en array vid namnet stores. När all data 

innehållande butiker från tabellen finns i stores utförs operationen att bara ta ut unika butiker 

och spara undan dem till en ny array vid namnet distinctStores. Efter det har all nödvändig 

information hämtats för att beräkna statistik gällande antalet förekomster. Algoritmen för att 

göra det fungerar så att för varje element distinctStores med unika butiker, räkna antalet butiker 

som finns i stores, detta kan ses i Kodexempel 5-7. 

 

for (var i = 0; i < distinctStores.length; i++) { 
            checkOccurrences(distinctStores[i]); 
} 
function checkOccurrences(item) { 
            var counter = 0; 
            for (var i = 0; i < stores.length; i++) { 
                if (item == stores[i]) { 
                    counter++; 
                } 
            } 
            return counter; 

}  

Kodexempel 5-7 Algoritmen för att beräkna antalet förekomster av butiker i tabellen. 
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I samband med att unika butiker sparas undan hämtar vi även datumet för den senaste loggen 

för just den unika butiken. Det betyder att vi kommer ha koll på när den senaste förekomsten 

av butikens logg var. Denna information sparas undan till en array. Det betyder att arrayen 

kommer sedan att hålla det senaste datumet Last occurrence för en unik butik. När statistiken 

är fylld med all data som behövs kommer vyn Statistics att fyllas och resultatet går att 

överblicka i Figur 5-4. 

 

 

Figur 5-4 Vyn Statistics, som presenterar statistik av loggar som finns i tabellen. 

5.4 Sammanfattning 

Eftersom den ursprungliga kravspecifikationen tidigt blev klar tillät vi Ninetech att testa och 

utvärdera webbplatsen. Efter utvärderingen tillkom extra saker såsom användarvänlighet och 

funktionalitet. En sak som lades till var flaggor för butiker, vilket gav resultatet att webbplatsen 

blev finare men samtidigt ökade användarvänligheten för Ninetech då de snabbt och enkelt kan 

se nationaliteten på butiker. Extra funktionalitet som lades till var statistik såsom förekomster 

och senaste förekomsten för varje logg i tabellen. Ytterligare funktionalitet var att med hjälp av 

Active Directory neka alternativt tillåta användare åtkomst till webbplatsen. 
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6 Utvärdering 

Kapitlet presenterar en beskrivning av vad som gjorts i vardera sprint samt en enkel graf över 

hur tidsåtgången har varit för vardera moment i sprinten. Resultatet av projektet diskuteras och 

strukturen liknar Figur 3-1 som var projektets uttänkta design. Senare diskuteras det kring hur 

det agila arbetssättet har hjälpt oss att hålla oss inom ramarna för designen och hur verktyg har 

hjälpt oss i utvecklingsfasen. 

6.1 Översikt 

I början av projektet skapades en plan över projektet och hur det skulle hantera 

informationsflödet, detta gjordes gemensamt med Ninetech. Figur 3-1 på sidan 15 är en tydlig 

bild av att det skulle skapas en webbplats som hade uppgiften att hämta loggar från en databas. 

Bilden skiljer sig inget gentemot det slutgiltiga resultatet av projektet då vi hela tiden följde den 

designidéen. Det fanns alltid en tanke om att webbplatsen ska vara så generisk som möjligt 

eftersom det var ett av kraven Ninetech ställde då webbplatsen är tänkt att utökas i framtiden 

med annan funktionalitet. Målet med webbplatsen var att underlätta för Ninetech att leta efter 

loggar, istället för att manuellt leta i databaser. Förtydligat kommer detta att leda till att 

Ninetechs supporttider kommer att förkortas avsevärt. I slutet av projektet fanns det möjligheter 

att låta Ninetech testa delar av produkten i produktion. Ninetech kom med värdefull kritik samt 

att de utökade önskemål gällande funktionalitet. Det implementerades i enlighet med de 

prioriteringar som bestämdes av Ninetech. Varje vecka hade vi en form av demo/avstämning 

med uppdragsgivaren från Ninetech angående vad som gjorts, hur det har utförts och vad som 

ska utvecklas under kommande vecka. De avstämningarna ledde till att webbplatsen som 

utvecklades blev enligt deras önskemål. I den senare delen när Ninetech testade webbplatsen 

framkom det återkoppling från deras sida vid demotillfällena att något mindre skulle ändras. 

Detta har lett till att vår metod verkligen har visats att fungera, då vi ser att det agila sättet att 

jobba efter fungerar mycket bra i projektet.    

6.2 Detaljer av resultatet 

Kravspecifikationen som gavs ut i början av projektet uppfylldes ganska snabbt. Därför 

expanderade Ninetech sin kravspecifikation. Eftersom vår metod bygger på ett agilt arbetssätt 

var det inga problem att lägga till mer funktionalitet. Den funktionalitet som utökades gentemot 
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kravspecifikationen i Sektion 2.3 på sidan 7 kan ses i Sektion 5.1 på sidan 47. Den utökade 

funktionaliteten var dels angående delar som vi redan hade utvecklat som skulle modifieras på 

ett sådant sätt som Ninetech ansåg vara bättre. Som funktionalitet i den utökade specifikationen 

finner man två stora delar som utvecklades innan slutet av utvecklandet av webbplatsen. I den 

utökade kravspecifikationen finns det ytterligare en del att utveckla (dashboard) men eftersom 

tidsspannet inte var tillräckligt stort fick funktionaliteten lämnas outvecklad. Vi själva anser oss 

ha utvecklat en fungerande webbplats som efterfrågades i kravspecifikationen och uppfyller 

Ninetechs krav. För att bekräfta detta bokades ett möte med Ninetech. På mötet deltog en person 

från Ninetech som arbetar med support till butikerna i fråga men som inte har haft något med 

projektet att göra. Webbplatsen testades av personen som senare gav ett klartecken att 

webbplatsen medförde värdefull funktionalitet utan brister och godkände produkten.  

 

Applicering av den agila metoden rent praktiskt i projektet ledde till att vissa funktionaliteter 

färdigställdes i slutet av sprintarna. Under projektets tid genomfördes totalt sex sprintar. Sprint 

ett handlade mest om att skapa ett MVC projekt samt att koppla logik på webbplatsen mot 

metoder i back-end. I denna sprint utvecklades en tabell som skulle presentera loggarna. 

Diagram 6-1 beskriver tidsåtgången för funktionaliteten. Tidsaspekterna har plockats från ett 

dokument där vi varje vecka har rapporterat hur mycket tid som lagts på utveckling samt vad 

vi gjort ungefärligt. 

 

 

Diagram 6-1 Tidsåtgång MVC, koppling mellan front-end och back-end. 

 

Sprint två handlade om att i tabellen ha möjlighet att dölja loggtexten eftersom den oftast var 

för lång. Detta ledde till att vår tabell blev för seg och en tredjeparts-tabell implementerades 

istället (DataTables). Senare i sprinten hämtades data från databaserna som senare skulle 

presenteras i den nya tabellen. Detta skedde via verktyget Dapper. En ny tabell skapades för 
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System_Webb. I sprinten har dessa funktionaliteter haft en ungefärlig tidsåtgång som kan ses i 

Diagram 6-2. 

 

 

Diagram 6-2 Tidsåtgång för implementation av DataTables och hämtning av data från 

databaser till tabell. 

 

I den tredje sprinten hade webbplatsen utvecklats till ett stadie som medförde den viktigaste 

funktionaliteten. Därför skulle Ninetech få testa webbplatsen genomgående vilket ledde till att 

en hel sprint fick ägnas åt refaktorisering innan testning. I sprinten har denna funktionalitet haft 

en ungefärlig tidsåtgång enligt Diagram 6-3. 

 

 

Diagram 6-3 Tidsåtgång refaktorisering. 

 

I sprint fyra hade Ninetech testat webbplatsen och kom med en utökad kravspecifikation som 

utvecklades under de tre nästkommande sprintarna. Kravspecifikationen syns i Sektion 5.1 på 
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sidan 47. Den första punkten gällande comboboxen har haft en ungefärlig tidsåtgång enligt 

Diagram 6-4. 

 

 

Diagram 6-4 Tidsåtgång för utökad combobox och användargränssnitt. 

 

I sprint fem skulle webbplatsen limiteras för specifika roller samt användare. Det 

implementerades även en hälsningsfras med förnamn och efternamn som hämtades från Active 

Directory. I sprinten har dessa funktionaliteter haft en ungefärlig tidsåtgång enligt Diagram 6-5. 

 

 

Diagram 6-5 Tidsåtgång Active Directory. 

 

I den sista sprinten avbetades den sista funktionaliteten som handlade om att  införa statistik på 

det data som visades i tabellen. I statistiken ska det beräknas hur många förekomster det finns 

för vardera butik samt vilket datum den senaste förekomsten av loggen har. I sprinten har dessa 

funktionaliteter haft en ungefärlig tidsåtgång enlig Diagram 6-6. 
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Diagram 6-6 Tidsåtgång statistik. 

6.3 Implementation 

Det agila arbetssättet visar att implementationen inte skiljer sig allt för mycket från kundens 

förväntningar. Rent funktionalitetsmässigt tänkt gällande webbplatsen har det funnits en mindre 

skillnad mellan tänkt funktionalitet och verklig funktionalitet. Webbplatsen har ett flöde med 

loggar som ofta innehåller mycket text för vardera logg. Genom våra observationer väcktes 

misstankar om att flödet av loggar måste snabbas upp väsentligt. Problemet var att när 

användaren hämtade hem alla loggar som fanns i databasen så uppgick det att data som 

hämtades uppgick storleken till ca 25Mb. Med den storleken på data kommer det att ta några 

sekunder att presentera allt data i webbläsaren.  

6.4 Tekniker och verktyg 

I projektet har webbplatsen varit uppbyggd enligt arkitekturen MVC. Det självklara valet av 

utvecklingsmiljö var Visual Studio. Miljön är väldigt bra anpassad och ger stöd för mycket 

hjälp i utvecklandet. Det som gett oss mest hjälp är IntelliSense [41], vilket ger oss som 

utvecklare förslag hela tiden på vad man ska skriva. Den funktionaliteten snabbar upp processen 

avsevärt mycket.  

 

I back-end har det varit mestadels Microsofts verktyg och språk som använts vilket har gjort att 

allt fungerar väldigt smidigt mellan parterna. Eftersom Microsoft inte har något ledande 
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programspråk i front-end valdes det att köra mestadels med jQuery vilket även det har fungerat 

väldigt bra i Visual Studio då det är ett så pass etablerat och välanvänt språk i den miljön. 

6.5 Sammanfattning 

I den agila metoden som har tillämpats märks det tydligt att implementationen inte hinner gå 

alldeles för långt från den tänkta designen, eftersom vi ständigt har korta iterationer av sprintar. 

Att arbeta efter ett agilt sätt har resulterat till en bra produkt med en utvecklingsfas som både 

vi och Ninetech varit nöjda med.  
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7 Slutsats 

Under projektet har det visats sig att tillämpning av en agil metod har lett till en välproducerad 

produkt som både vi och kunden Ninetech blivit nöjda med. Metoden har visat sig vara ett bra 

sätt att arbeta efter då korta iterationer tillåtit oss att inte gå för långt ifrån kundens 

förväntningar. 

7.1 Utvärdering av projektet 

I tidsaspekten har vi legat bra till i projektet då baskravet av webbplatsen uppfylldes i ett tidigt 

skede. Allt utöver baskravet räknades som extrapoäng och vi är glada över att vi hann bygga en 

omfattande webbapplikation. Tidsåtgången på uppsatsen har varit ganska omfattande eftersom 

tidsplaneringen tillåter att 200h ska läggas på uppsatsen har det varit en rimligt uppskattning, 

eftersom vi ungefär har lagt 200h per person. 

 

Arbetsstationen för utvecklandet samt rapportskrivandet har under hela projektet varit på 

Ninetechs kontor i Karlstad. Vår uppdragsgivare på Ninetech har alltid suttit några få meter 

ifrån oss. Detta har varit behändigt eftersom när vi har suttit och utvecklat har det oftast väckts 

frågor angående funktionalitet. Istället för att vänta tills nästa sprint har det snabbt gått att fråga 

och få ett svar av uppdragsgivaren. På kontoret har vi haft all tänkbar utrustning och licenser 

för diverse mjukvaror som har behövts för projektet vilket har underlättat för vår del.  

 

Projektet har varit väldigt lärorikt då vi fått möjlighet att testa på hur det fungerar att jobba med 

en verklig produkt. Vi har haft möjligheten att sitta med vår webbplats på våra lokala maskiner 

och sedan testat webbplatsen på olika miljöer såsom en testmiljö och en produktionsmiljö. Detta 

har tillåtit att vi fått ett mer erfaret tänk inom hur man kan säkerställa att man levererar en 

tillförlitlig produkt till en slutkund. Vi har utvecklat en produkt som använder hela kedjan från 

att bearbeta data från en databas till att presentera den på webben. Som utvecklare känns det 

bra att ha utvecklat hela kedjan så att man som individ har en bra koll på vad som verkligen 

händer i flödet av data. 
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Innan projektets början fick vi en specifikation om vad som ska göras, från den ansåg vi att det 

var någorlunda självklart vad som ska utvecklas. Men vår uppfattning var inte något teknisk 

utan mer en mental bild av vad som skulle utvecklas. Den tekniska delen förtydligades under 

ett möte första dagen hos Ninetech. 

7.2 Problem 

I projektet har det största hindret varit flödet med loggar från databas upp till klientens 

webbläsare. Detta sågs inte som ett problem i början eftersom när hämtning av data och 

rendering i webbläsaren skedde på våra lokala datorer hämtade vi aldrig en ansenlig  mängd 

med data mot vad det var i testmiljön och produktionsmiljön. Detta ansågs inte som ett problem 

i början eftersom utvecklingsdatabasen innehöll ett väldigt få antal loggar jämfört med 

testmiljöns databas. När väl problemet uppmärksammats i samband med test av webbplatsen 

på testmiljö skedde en omstrukturering av hur mycket data som skulle hämtas. Skulle en 

användare vilja se alla loggar som finns i databasen handlar det om i skrivande stund att ca 

25Mb ska överföras från databas till klientens webbläsare. Detta leder till en ledtid som inte var 

acceptabel. Efter ett möte med Ninetech angående problemet diskuterades det om vi skulle 

prioritera detta och försöka optimera själva hämtningen av loggar, eller om vi skulle begränsa 

användaren så att möjligheten inte finns att hämta mer loggar mot vad en konstant bestämmer. 

Tillsammans med Ninetech kom vi fram till att det skulle läggas in en konstant som bestämmer 

antalet loggar i en projektets konfigurationsfil. Detta tillåter att om Ninetech vill se fler loggar 

än konstantens värde får de helt enkelt gå in i konfigurationsfilen och ändra värdet. Efter att 

detta gjorts är det bara att ladda om sidan och det nya värdet laddas in. Denna lösning är inte 

optimal, men det var det kunden ville ha. För att lösa problemet skulle vi från serversidan 

komprimera alla loggar som sedan skickas till klientsidan, men att rendera alla loggar i 

webbläsaren kommer fortfarande att ta lika lång tid.  

 

I början av projektet när data hade samlats in fylldes loggarna i en tabell som vi gjorde själva. 

Tabellen hade funktionaliteten att kunna dölja loggarnas text, när man klickade en logg så 

expanderades den och visade den dolda texten för respektive logg. När väl tabellen fylldes med 

ett stort antal loggar så blev den funktionaliteten väldigt seg. Genom detta problem bestämdes 

det att tabellen skulle bytas ut mot DataTables, eftersom DataTables hanterade visning och 

döljande av text utan problem. 
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7.3 Framtida arbete 

Som tidigare nämnt uppfylldes den ursprungliga kravspecifikationen tidigt, men i en mening 

finns det otroligt mycket kvar att göra eftersom Ninetech vill vidareutveckla webbplatsen. 

Webbplatsen är väl anpassad för utbyggnad. För att fortsätta utveckling av vår logg-del krävs 

dock lite engagemang för att förstå vår programkod eftersom det är vi själva som byggt all 

logik. Däremot finns det inget som hindrar Ninetech från att vidareutveckla webbplatsen utan 

att behöva interagera med fliken Logs. Ett exempel på utökad funktionalitet utöver fliken Logs 

är att man vill ha liknande funktionalitet som finnes i Logs fast för SMS-tjänster som kunden 

erbjuder.  

 

Det ynka som saknas för att kalla Logs hundraprocentigt färdig är filtrering av loggtyp på 

System_Webbs sida. Det handlar alltså om filtreringsalternativet där användaren kan välja att 

filtrera efter information eller error loggar. Filtreringsalternativet existerar endast på 

System_Klients sida eftersom vi i ett väldigt sent skede fick reda på att även loggar från 

System_Webb innehöll information gällande loggtyp. Vi hann helt enkelt inte utveckla filtrering 

av loggtyp för System_Webb. Däremot ser System_Klient och System_Webb väldigt lika ut både 

i front-end och back-end. Man kan mer eller mindre återanvända koden som System_Klient 

använder och implementera den för System_Webb med den större skillnaden att de använder 

olika lagrade procedurer. Det betyder att man måste göra en liten modifikation i de lagrade 

procedurerna för System_Webb samt se till att rätt lagrad procedur används för de olika 

filtreringsmöjligheterna. 

 

En snygg detalj vore bygga in en instrumentpanel (dashboard) till webbplatsen. 

Instrumentpanelen skulle då erbjuda ett mycket finare GUI såsom olika grafer av statistiken 

och tabeller. Det finns en mängd instrumentpaneler att hämta som är utvecklade med 

exempelvis Bootstrap. Dock medför inte instrumentpanelen någon vidare funktionalitet och 

webbplatsen fungerar väldigt bra precis som den är. 

7.4 Slutord 

Vi är stolta över produkten och glada över att utvecklingen har haft ett bra flöde. Vi är 

supernöjda med handledare både från Karlstads universitet och Ninetech. Vi har lärt oss mycket 

angående .NET utveckling, databaser, MVC och webbutveckling. 
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För oss är det värdefullt att produkten faktiskt kommer att användas och att Ninetech är i behov 

av webbplatsen. Med webbplatsen kan en större skara av personalen på Ninetech avläsa loggar 

och underlätta support utan kunskaper om databaser. Nu när projektet är avslutat vill vi fortsätta 

med denna typ av utveckling och har tillräckliga kunskaper för att påbörja fritidsprojekt. 

 

Man kan sammanfatta detta examensarbete med tre ord; kul, lärorikt, stolthet. 
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