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1. Inledning och bakgrund
“A journey of a thousand miles must begin with a single step.”
Lao Tsu 600 BC – 531 BC

1.1 Bakgrund
Sedan 1994 finns ett datorbaserat hjälpmedel för schemaläggning av arbetstider för anställda
med Svensk Handels arbetstidsavtal utvecklat av Etex AB, vid namn Schemaläggaren.
Programmet beräknar arbetstider med hänsyn till OB-tider. Se Schemaläggarens hemsida [11].
För detaljer och mer information hur Schemaläggaren fungerar, se bilaga 1 och 3.
Användarna av programvaran Schemaläggaren har ofta inte någon datorvana och jobbar normalt
i miljöer där moderna datorer inte finns, främst mindre butiker. Installation och underhåll/backup
av data är därför en post som är eftersatt. Dessutom används programvaran sporadiskt vilket
medför att när man bäst behöver den kanske det inte fungerar. Genom att erbjuda en tjänst där
butiken kan hyra in sig på en webbsida med Schemaläggarens funktioner implementerade kan
det förenkla underhållsarbetet för användare och kanske nå fler mindre företag med lägre krav på
funktionalitet i programvaran.

1.2 Syfte
För att undvika att kunder ska behöva installera ett program på sin dator så skulle en lösning
utvecklas där all funktionalitet av Schemaläggaren ska finnas tillgängligt över Internet. På det
viset kan en användare köpa "lösen och login" på en hemsida istället för att installera en kopia av
programmet.
Syftet med projektet är att ta fram en modul/komponent (om det är möjligt) som återanvänder så
mycket kod som möjligt från den befintliga programvaran. Modulen/komponenten skall om
möjligt klara samma saker som den fristående programvaran, köras på en webbserver och kunna
köras via webbläsare.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet var att hitta en lösning för att omvandla programmet Schemaläggaren
till en webbapplikation med all användbarhet som det ursprungliga programmet. Detta skall
åstadkommas genom återanvända så mycket av koden som möjligt.

1.4 Avgränsningar
Det viktiga med examensarbetet var att visa om och hur det är teoretiskt möjligt att återanvända
VB .NET (Visual Basic .NET) kod för att skapa en webbapplikation, dvs. inte att producera
logiken i programmet.

1.5 Rapportens omfattning
Den här rapporten tar upp grunderna i Microsofts .NET, ASP.NET och de problem och
skillnader som jag har råkat ut för vid konvertering mellan ett VB.NET program till ASP.NET,
samt hur man kan lösa dem. Bilagorna visar hur Schemaläggaren fungerar, design och
funktionsskillnader mellan klient- och webbversion, information om databasen samt en
jämförelse hur de tre mest populära webbläsarna visar sidan i webbapplikationen. Rapporten tar
upp hur utveckling sker, men detaljerar inte hur en lösning publiceras mot Internet.
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2. Problembeskrivning
“It isn’t that they can’t see the solution. It’s that they can’t see the problem”
– G.K. Chesterton, 1874 - 1936

2.1 Inledning
Eftersom Schemaläggaren redan existerar som ett funktionellt program så vill arbetsgivaren att
konverteringen till en serverapplikation ska ske utan förlust av funktionalitet. Därför måste en
lösning hittas där så mycket som möjligt av den befintliga källkoden kan konverteras eller
återanvändas. Ett par av de fördelar som finns till detta är att programmet blir lättåtkomligt var
som helst som man befinner sig som användare och att användaren inte behöver oroa sig för
backup.

2.2 Språk
Schemaläggaren är programmerad i VB .NET (Visual Basic .NET), och databasen är sparad i
Microsoft Access format. Filformatet för VB .NET källkod är .vb, filformatet för Microsoft
Access är .mdb. Utöver dessa två så existerar .resx (ResX) vilken är en XML (Extensible
Markup Language) fil som beskriver utseende på de fönster som skapats, samt .rpt (Crystal
Report) vilken används för att skriva ut avancerade och speciellt designade dokument med den
informationen som är aktuell för användaren. [1]

2.3 Databas
Databasen (se figur 1) innehåller information om bland annat arbetstider, veckoscheman,
personinformation, avdelningar samt årsarbetstid. Se bilaga 4.

Figur 1: Utdrag av databasen
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3 .NET Framework
“Computers are useless. They can only give you answers.”
– Pablo Picasso, 1881 – 1973

Schemaläggaren är som bekant programmerad i VB.NET. VB står som tidigare nämnts för
Visual Basic, men vad är då .NET? Det här kapitlet kommer att ta upp vad .NET är, hur det kan
användas och vilka fördelar som finns med att använda det.

3.1 Vad är .NET?
.NET är Microsofts försök att skapa en standard för att integrera olika datorsystem med
varandra. .NET utvecklades som ett försök av Microsoft att konkurrera med Suns
programmeringsspråk Java som är ett plattformsoberoende programmeringsspråk. .NET liknar
Java på det sätt att de båda bygger en egen plattform för att exekvera på (se kapitel 3.3).
En stor skillnad mellan Microsofts .NET och Suns Java är att med .NET krävs inte att
existerande program skrivs om till ett specifikt språk för att användas som ett webbprogram. Det
finns naturligtvis stora skillnader mellan ett klient- och ett webbaserat program (se kapitel 6),
men med .NET så finns verktygen att återanvända existerande kod.
En av anledningarna till att Microsoft utvecklade .NET var så att de inte skulle behöva skriva om
de miljontals av rader kod i existerande program för att omvandla dessa till nya
webbapplikationer. .NET är inte ett programmeringsspråk som Java, utan mer av en strategi att
bygga ett nytt exekverings och kompileringssystem.[3]

3.2 Språk som stöds av .NET
Över 40 språk har kompilatorer som kan användas i .NET men de mest använda är dessa fyra:
VB.NET, C++, C# samt J#. Alla programmeringsspråk som har en officiell eller inofficiell
kompilator som klarar av att kompilera till MSIL (Microsoft Intermediate Language) kan
användas av .NET. Detta gör att programmerarens egen erfarenhet eller preferens kan avgöra
vad som används. [4]
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3.3 Common Language Infrastructure
Den mest intressanta delen av
Microsofts .NET implementering
är den så kallade CLIn (Common
Language Infrastructure, se figur
2). CLIn fungerar så att den
översätter de stödda språken till
en CIL (Common Intermediate
Language) och kan på så sätt
skapa en standard för hur bland
annat felhantering,
minneshantering, säkerhet och
sammanfungerande ska hanteras.
CLIn är uppdelad i följande fem
delar:
1. CTS (Common Type System)
En CTS har till funktion att skapa
en grund på vilken alla stödda
programmeringsspråk ska kunna
arbeta. Till exempel så använder
olika programmeringsspråk olika
typer av objekt. I C++ så är en
Integer definierad till ett 32 bitars
värde, men i Visual Basic (Före
VB.NET) var de på 16 bitar.
Figur 2: Översikt över Common Language Infrastructure [2]

2. CLS (Common Language Specifikation)
CLS har som funktion att kontrollera om en applikation följer den standard som .NET kräver för
att få exekvera.
3. CIL (Common Intermediate Language)
CIL är ett plattformsoberoende språk som alla andra språk får efter att de blivit kompilerade en
gång. Detta är det grundspråk som .NET arbetar med. Microsofts version av CIL kallas för
MSIL.
4. JIT (Just-in-Time Compiler)
En JIT kompilerar om CIL till maskinkod. En av anledningarna till att kompilera två gånger
(först till CIL, sen till maskinkod) är att nu kan kod kompilerad från C# läggas till kod
kompilerad från Visual Basic .NET före de kompileras till maskinkod. Just-in-Time betyder att
koden inte kompileras förrän det är nödvändigt, och inte mer kod än nödvändigt kompileras, för
att höja prestanda.
5. VES (Virtual Execution System)
VES laddar, linkar och exekverar programmet, tillhandahåller säkerhet, minneshantering och
undantagshantering.
JIT samt VES kallas tillsammans för CLR (Common Language Runtime). [2]
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4 Metod
“There's method in his madness” – William Shakespear, 1564 - 1616

4.1 Val av metod ASP vs PHP vs JSP
För att välja rätt metod att implementera en webblösning, följer här en jämförelse mellan
ASP.NET, PHP och JSP grundat på de fördelar och nackdelar de har för arbetet.
Tabell 1: Jämförelse mellan ASP, PHP och JSP.
Namn
ASP.NET
Fullt namn Active Server Pages

PHP
Hypertext PreProcessor

JSP
Java Server Pages

Utvecklare Microsoft

Open Source

Sun

Fördelar

C++ liknande språk,
Gratis, Unix och
Windows kompatibelt,

Flerspråk kompatibelt,
väldokumenterat,
Visual Studio stöd,

Nackdelar Endast officiellt stöd av Eget språk,
Microsoft produkter,
IIS krav

Eget språk, komplext

Eftersom målet av arbetet är att återanvända den kod som redan skrivits, och för att inga
krav på att flera operativsystem ska stödas så valdes ASP.NET att arbeta med. [7]

4.2 Utvecklingsmetodik
Eftersom ett existerande program finns tillgängligt användes komponentbaserad
utvecklingsmetodik, detta innebär att komponenter återanvänds efter att ha modifierats
någorlunda för att passa in det nya programmet.
De fyra faserna i komponentbaserade utvecklingsmetodik är:
 Komponent kvalifikation: Stadiet där komponenter testas för att se om de är användbara i
det nya systemet. Ifall komponenterna behöver modifieringar, men går att använda, går
de in i anpassningsstadiet.
• Anpassningsstadiet: I det här stadiet görs ändringar för att anpassa icke fungerande
komponenter till systemet.
• Monteringsstadiet: I monteringsstadiet integreras komponenter för att skapa ett system.
• Utvecklingsstadiet: I detta stadie så ändras eller byts ut icke fungerande komponenter.
Målet med denna metodik är att använda generella funktioner för att skapa ett fungerande
system. Detta gör att systemet blir enkelt utbyggningsbart och välstrukturerat. [10]
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4.3 Utvecklingsmiljö
Som programmeringsverktyg har jag valt att använda Microsoft Visual Studio .NET 2003, vilket
stöder programmering i C++, C#, J# och Visual Basic .NET. Visual Studio .NET är ett verktyg
som säljs av Microsoft för mjukvaruutveckling. Projektinställningarna för ASP .NET projektet
lämnades på standardvärdena.
Operativsystemet som används vid utveckling var Microsofts Windows XP.
Utöver detta så användes Microsofts Framework .NET som kan laddas ner gratis ifrån
Microsofts webbsida (http://msdn.microsoft.com/netframework/), som krävs för att utveckla
.NET program och webbsidor.
För hantering av databasen användes Microsoft Access 2003, vilken är en del av Microsoft
Office vilket säljs av Microsoft. Detta behövdes för att undersöka databasen, kontrollera sparade
värden och eventuellt ange kontroll värden i databasen.
Vid test av sidor så används Microsoft Internet Explorer version 6.0, en del av Microsoft
Windows. Webbläsarna Mozzilla Firefox och Opera har används endast för att jämföra hur olika
webbläsare hanterar ASP.NET sidor (se bilaga 5).

4.4 Litteratur
Den litteratur som används vid utveckling är ”Beginning ASP.NET 1.0 with Visual Basic .NET”
[12]. Denna bok beskriver grunderna till ASP.NET, och jag tyckte den fungerade bra att slå upp
enklare detaljer med. Förutom detta så har jag använt Internet som uppslagskälla, framförallt
www.asp.net, och www.w3schools.com.
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5 ASP.NET
"The Internet? We are not interested in it." – Bill Gates

5.1 Introduktion
ASP introducerades av Microsoft år 1996 som ett sätt att skapa dynamiska webbsidor. ASP
programmerades från början med antingen JScript (Microsofts version av Java Script) eller
VBScript (Visual Basic Script). I och med att Microsoft introducerade ASP.NET i början på
2000 talet som en del av .NET familjen förenklades och förbättrades programmering av
dynamiska sidor signifikant. Eftersom ASP.NET använder sig av .NET utveckling (se kapitel
3.2), så kan C#, JScript eller VB.NET användas för programmering av webbsidor. Av den
orsaken att ASP.NET är ett verktyg att skapa dynamiska sidor med hjälp av t.ex. VB.NET som
programmeringsspråk är det idealt att använda i projektet.

5.2 Förhandskrav på server
För att skapa en ASP.NET sida krävs en av följande två programvaror: IIS (Internet Information
Service), eller Mono Project, samt .NET Framework.
5.2.1 Windows server
För att komma igång med programmeringen av ASP.NET under Windows så krävs att det på
servern har installerat IIS samt .NET Framework. IIS är en webbserver utvecklad av Microsoft
för bland annat hemsidor, men kan även användas som e-mail server eller FTP (File Transfer
Protocol) server. Efter att IIS installerats så kan inställningarna lämnas på sina standard värden
för utveckling(detaljer för publicering tas inte upp i den här rapporten även om IIS används även
där).
5.2.2 Mono Project
”Mono Project” är ett projekt att köra .NET under Linux, Solaris, Mac OS X, Windows, och
Unix, men i dagsläget så stöds endast C#, Basic och JScript officiellt som
programmeringsspråk. Mono Project har fördelen att det är ”open source”, men eftersom den
inte officiellt stöds av Microsoft, är funktionaliteten inte garanterad. [8]

5.3 Undantagshantering
I Schemaläggaren så används undantagshantering (Try - Catch – Finally) endast vid skrivning,
eller läsning av databaser. Try and Catch används som en typ av undantagshantering i ASP likväl
som i VB.NET eller C++. Den används igenom att man skapar ett "Block" av en Try funktion
som följs av en Catch. Ifall man får ett fel inuti ”Try blocket" så kommer det hanteras av ”Catch
blocket".
I Catch blocket så låg tidigare vår popup ruta, men eftersom ASP.NET inte kan hantera
popuprutor så har jag antingen valt att stryka denna funktion och skriva ut felmeddelandet i
applikationen, eller valt att lämna denna funktion och använda den som personlig debugging
genom att se var den förbjudna popup funktionen försöker anropas. Om någonting går fel inom
ett Try block, så exekveras som bekant Catch "blocket" och sedan exekveras Finally "blocket"
vare sig vi har fått ett fel eller inte.
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5.4 Säkerhet
Av säkerhetsanledningar så ska ingen källkod eller internfunktion publiceras utåt på Internet.
Detta löses med så kallad Code Behind i ASP.NET. Code Behind betyder att all ASP kod blir
separerad från HTML (HyperText Markup Language) koden, både under programmering och
vid besök på webbsidan (se figur 3).

Figur 3: Utdrag av källkod från en ASP.NET sida

5.5 Prestanda
Eftersom all processkraft som behövs kommer att tillhandahållas av servern så är kraven på
användarens dator väldigt liten. Den enda prestandabegränsning som användaren behöver
tänka på är bandbredden.

5.6 Förhandskrav på klient
Det enda förhandskrav som finns på klienter till ASP .NET sidor är att de använder en
webbläsare som kan hantera ASP .NET sidor. Den rekommenderade webbläsaren är Microsofts
Internet Explorer. Se bilaga 5.

5.7 Databashantering
Databashantering mot en Microsoft Access databas sker på samma sätt i ASP .NET som i VB
.NET med hjälp av OleDBConnection och OleDBDataAdapter som används vid läsning och
skrivning av databaser.
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6 Skillnader, problem och lösningar
“The only difference between a problem and a solution is that people
understand the solution.” – Charles F. Kettering, 1876 – 1958

Detta kapitel kommer att ta upp de skillnader som upptäckts mellan den i VB.NET
programmerade Schemaläggaren och ASP.NET webbsidor, och den lösning som användes för
att kringgå dessa.

6.1 ASP Debugging
På grund av att ASP.NET sidor kompileras under körning så måste vissa steg tas för att
använda debugging, t.ex. så finns ett program som kallas .NET Framework debugger.
Här valdes istället helt enkelt att skriva ut de variabler som är intressanta under körning.
Detta ger inte samma kontroll som en riktig debugger, men låter programmeraren enkelt
se om de värden verkar stämma någorlunda, och var i koden man befinner sig under
exekvering. Anledningen till att jag valde att skriva ut intressanta variabler istället för att
använda en riktig debugger var för enkelhetens skull.[5]

6.2 ASP Felutskrifter
I klientversionen av Schemaläggaren så hanteras
eventuella fel genom att använda "Popup" rutor (se
figur 4). Dessa rutor är Windows standard och består
endast av ett felmeddelande och en "OK" knapp. Med
ASP.NET så finns inte denna popup hantering kvar,
men ofta så lämnades denna funktion. Detta betyder att
ifall ett felmeddelande skickas av kompilatorn som
säger att den inte kan skapa ett popup fönster, så har det
blivit ett fel i närheten av den funktionen. Detta låter
Figur 4: Felmeddelande i klientversion
programmeraren snabbt hitta ungefär var i koden som ett fel har inträffat. Eftersom de mesta
utskrifter användes under programmering så kan textrutan för felmeddelanden tas bort helt och
hållet när testning av modulen har färdigställts.

6.3 Session
När en användare surfar in på en ASP.NET sida så skapas ett unikt ”Session ID” för endast
denna klient. Detta ID ser till att om flera användare är på samma sida så ska sidan
fortfarande klara av att hantera dem separat. För att spara information på en ASP.NET sida
så kan så kallade ”Session Items” skapas. Dessa kan ses som globala variabler som endast
gäller för den användare med rätt ID. Dessa låter programmeraren spara information utan att
använda så kallad ”Cookies”. Dessa blev nödvändiga för att förmedla information mellan
olika fönster i webbversionen av Schemaläggaren.
Timeout på Sessions objektet är 20 minuter efter den sista begäran på information från servern
som standard. Det vill säga, 20 minuter efter att någon information skickas i mellan server och
användare. Sessions ID är skapad med en algoritm som ser till att det är statistiskt omöjligt att
två användare som är inne samtidigt får samma ID tilldelade. Ifall inte ”Session Items” skulle
användas så skulle det vara nödvändigt att hela programmet exekverade i samma fönster eller
använda ”Cookies”. [6]
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6.4 Strukturering
För att förhindra att användare försöker använda programmet i fel ordning (t.ex. skapa
anställda före en databas öppnats eller skapats), så tillåts inte att vissa rutor eller knappar
används utan att ett databas namn har specificeras. När en ny databas skapas, eller en
befintlig öppnas, skapas ett sessions objekt med namn på databasen för sparning av
information. Det finns ingen varning implementerad om man försöker arbeta utan en vald
databas, istället är vissa funktioner helt enkelt avstängda. Detta skiljer sig från klientversionen av
Schemaläggaren eftersom klientversionen visar en popup ruta med en varning. Se bilaga 3.

6.5 Form och fönster hantering
ASP.NET är egentligen inte byggt för att öppna och kommunicera mellan flera fönster
samtidigt, vilket var varför jag blev tvungen att använda Session Items istället för globala
variabler, vilket även betyder att öppna och stänga popup fönster stöds inte. Detta löses
genom användning av Java Script.
För att öppna ett nytt fönster anropas ett Java Script, och samma Java Script används för att
stänga fönstret om nödvändigt. Detta betyder tyvärr att om ett fönster hamnat i bakgrunden så
kan ett nytt inte öppnas före det gamla stängs. Detta skulle gå att lösa igenom att varje gång ett
nytt popup fönster öppnas så stängs alla gamla popup fönster först.
En nackdel med denna lösning är att om data inte sparats när en användare öppnar ett nytt
fönster så skulle all data gå förlorad. Webbversionen stänger inte gamla fönster när en användare
försöker öppna nya, vilket alltså blockerar att nya fönster öppnas till dess att det gamla stängts.
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7 Resultat och slutsatser
“You always succeed in producing a result.” – Anthony Robbins

7.1 Mål
Jag känner att jag klarat av målet att hitta en lösning som återanvänder kod så mycket som
möjligt. All funktionalitet från klientversionen av Schemaläggaren går att implementera eftersom
det är relativt enkla funktioner som återstår dvs. sparning till databas, samt presentation för
utskrift på skrivare.

7.2 Funktionalitet och framtida utveckling
Webbversionen av Schemaläggaren har samma funktionalitet som klientprogrammet,
förutom att databasen inte blir direkt åtkomlig för användarna. Databasen kan endast arbetas
mot via schemaläggningsprogrammet, detta innebär högre säkerhet samt att användare
inte behöver oroa sig för backuper (ifall tillhandahållaren av servern tar på sig ansvaret att data
inte går förlorad).
Framtida utveckling av systemet kan komma att innebära implementation av ett
lösenordssystem, individuella kataloger med databaser, och möjligheter att ha en administratör
som arbetar direkt mot databasen. Detta gör att administratören kan hjälpa en användare med
schemaläggningen samtidigt som användaren endast iakttar ifrån sin egen dator.

7.3 Kvarstående arbete
På grund av tidsbrist så återstår följande funktioner att implementera: möjligheter att skriva till
databasen och utskrift på skrivare. Detta kan medföra att designen kanske måste förändras något
för att lägga till ”Spara” knappar.

7.4 Personliga tankar
Jag tycker detta projekt har både lärt mig teknisk kunskap om .NET familjen,
Visual Basic.NET och ASP.NET, men även hur det är att arbeta på ett existerande program.
Jag tycker examensarbetet har varit både roligt och lärorikt. Efter att jag lärt mig grunderna om
hur .NET fungerar och vad man kan göra med det, skulle jag gärna arbeta med detta i
fortsättningen. Tittar man på hur .NET fungerar, och hur revolutionerande det kan bli, är det
troligt att vi kommer att se mycket mer av det i framtiden.
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Ordlista
ASP

Active Server Pages

Verktyg utvecklad av Microsoft för att
skapa dynamiska webbsidor.

CIL

Common Intermediate Language

Ett generellt språk som används i .NET

CLI

FTP

Common Language Infrastructure Kärnan i .NET. Används för att göra ett
generellt språkoberoende system.
Common Language Runtime
En virtuell maskin skapad av .NET för
att köra program.
Common Language Specification Specifikation av de regler som ett språk
ska följa för att kunna exekveras i .NET.
Common Type System
Definierar hur datatyper ska deklareras
och uppföra sig under exekvering.
File Transfer Protocol
Ett säkert filöverföringsprotokoll.

HTML

HyperText Markup Language

IIS

Internet Information Services

JIT

Just-in-Time Compiler

JScript

Java Script

JSP

Java Server Pages

OB

Obekväm arbetstid

PHP

Hypertext Preprocessor

VB.NET

Visual Basic .NET

VBScript

Visual Basic Script

VES

Virtual Execution System

XML

Extensible Markup Language

CLR
CLS
CTS

Ett programmeringsspråk för att göra
webbsidor.
En webbserver utvecklad av Microsoft
En kompilerare utvecklad av Microsoft.
Kompilerar endast intressant del av
programmet och gör detta under
exekvering.
Microsofts version av ett språk utvecklat
av Sun som används för att göra
begränsade dynamiska webbsidor
Ett verktyg utvecklad av Sun för att
skapa dynamiska hemsidor. Använder
Java som programmeringsspråk.
Arbete under obekväma arbetstider ger
oftast högre betalt, enligt avtal.
Open source programmeringsspråk för
att skapa dynamiska webbsidor.
Skapades av Rasmus Lerdorf[9].
Programmeringsspråk utvecklat av
Microsoft.
Ett webb script språk utvecklad av
Microsoft för att konkurera med Java
Script.
Används som del av .NET systemet för
att länka och exekvera program.
Universellt filformat.
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Bilaga 1 Schemaläggaren
”Programming today is a race between software engineers striving to build
bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce
bigger and better idiots. So far, the Universe is winning.” – Rick Cook

Denna bilaga beskriver hur Schemaläggaren i klientversion används. Utseende och
funktionalitet ligger som grunden av hur webbversionen utvecklats.

1.1 Introduktion till Schemaläggaren
Schemaläggaren är ett kraftfullt stöd vid schemaläggning, där man kan planera öppettider,
raster och med automatik se hur OB-tider etc. påverkar arbetskostnaden. Schemaläggaren
är en produkt grundad på Handelsarbetsgivarnas arbetstidsavtal med Handels. Programmet
kan användas för att planera veckoarbetstider för individuella personer eller hela
arbetsavdelningar (se figur 5).
Schemaläggaren är skriven i Visual Basic .NET kod, och databasen är av typ Microsoft Access.

Figur 5: Översikt av huvudfönstret i Schemaläggaren
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1.2 Arbeta med schemaläggaren
För att börja arbeta med Schemaläggaren, välj antingen att skapa en ny arbetsplats (se figur 8, 9)
eller öppna en befintlig (se figur 6, 7).
1.2.1 Öppna en befintlig arbetsplats
Välj ”Öppna Arbetsplats” under menyn i huvudfönstret, välj sedan den sparade arbetsplatsen och
välj ”Öppna Arbetsplats”, eller bläddra fram till en annan databas på datorn genom att välja
”Öppna ext. Arbpl.” (Öppna Extern Arbetsplats).

Figur 6: Öppna arbetsplats

Figur 7: Öppna arbetsplats fönster

1.2.2 Skapa en ny arbetsplats
För att skapa en ny arbetsplats, välj ”Ny Arbetsplats” under menyn i huvudfönstret, välj därefter
den katalog där den nya databasen skall skapas och skriv in ett namn på den nya databasen.

Figur 8: Skapa en ny arbetsplats

Figur 9: Skapa en ny arbetsplats fönster
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1.2.3 Årsarbetstid
I årsarbetstidsfönstret (se figur 10, 11) kan man bestämma årsarbetstid för ett nytt år eller ta bort
befintliga årsarbetstider. Årsarbetstider är den totala antal timmar som de anställda ska arbeta
under ett år. Ifall en anställd arbetar ett mindre antal timmar per år, så ställs detta in under
”Anställda” fönstret (se kapitel 1.2.5 under bilaga 1).

Figur 10: Registrera årsarbetstid

Figur 11: Registrera årsarbetstid fönster

1.2.4 Avdelningar
I avdelningar fönstret (se figur 12, 13) kan man lägga till eller ta bort avdelningar. För en större
arbetsplats kan avdelningar användas för att få en bättre översikt och lättare arbeta med en
mindre grupp av anställda. ”Arbeta med alla” betyder att alla anställda finns att arbeta med i
huvudfönstret. ”Arbeta med vald” betyder att endast anställda som tillhör vald avdelning
kommer att finnas med i huvudfönstret.

Figur 12: Ändra avdelningar inställningar

Figur 13: Skapa, ta bort eller välj aktiv(a) avdelning(ar)
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1.2.5 Anställda
I anställda fönstret (se figur 14, 15) kan uppgift om anställda läggas till, ta bort eller ändras.
Här kan personuppgifter om anställda, samt deras tjänst i procent, vilken avdelning de tillhör
samt OB regler ändras.

Figur 14: Visa eller ändra information om anställda

Figur 15: Ändra, lägg till, eller ta bort information om anställda
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1.2.6 Skapa nytt schema
För att skapa ett nytt generellt veckoschema, tryck på ”Nytt schema” (se figur 16) knappen i
huvudfönstret av Schemaläggaren. Därefter matas arbetstider in, samt de dagar veckoschemat
skall gälla för (se figur 17). Det går även att kopiera ett existerande schema till ett nytt namn.

Figur 16: Skapa ett nytt veckoschema

Figur 17: Skapa ett nytt veckoschema/ kopiera existerande schema till ett nytt namn
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1.2.7 Koppla scheman till anställda och veckor
För att koppla ett veckoschema till en viss person och vecka, börja med att välja den anställd du
vill arbeta med under huvudfönstret (se figur 18).

Figur 18: Välj anställd att arbeta med

Välj därefter det schema du vill koppla till denna person i huvudfönstret genom att stega fram
till korrekt schema (se figur 19). Använd pilknapparna nära botten av huvudfönstret för att
byta aktuellt schema.
Aktuellt schemanamn

Bläddra mellan skapade scheman

Figur 19: Utdrag av schemaläggarens huvudfönster

Markera sedan de veckor (se figur 20) som aktuellt schema och anställd ska kopplas, och tryck
”Lägg till” (se figur 21).

Figur 21: Koppla schema och anställd till valda veckor

Figur 20: Utdrag av schemaläggarens huvudfönster
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1.2.8 Beräkna årsarbetstid/genomsnittlig arbetstid
För att beräkna total årsarbetstid eller genomsnittlig arbetstid öppna motsvarande fönster via
menyn i huvudfönstret (se figur 22). För beräkning av årsarbetstid, tryck på knappen ”Beräkna”
(se figur 23), för beräkning av genomsnittlig arbetstid välj de veckor som beräkningen skall ske
på och tryck ”Beräkna” (se figur 24).

Figur 22: Beräkna årsarbetstid/genomsnittlig arbetstid

Figur 23: Beräkna årsarbetstid fönster

Figur 24: Beräkna genomsnittlig arbetstid
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1.2.9 Utskrifter
Programmet kan generera ett flertal olika utskrifter med all information som finns tillgänglig i
programmet (se figur 25).

Figur 25: Exempel på utskrift av arbetstider

1.3 Färgspecifikation
Designen av Schemaläggaren följer följande färgspecifikation (se figur 26 för utdrag ur
huvudfönstret).
Tabell 2: Färgspecifikation

Bakgrund
Tillåten indata
textbox
Icke tillåten indata
textbox
Alternativ tillåten
indata textbox

Klientversion
Webbversion färg
färg
System.Control System.ButtonFace
System.Window Custom.White
System.Control Web.Transparent
Custom (192;
192; 255)

Custom (192; 192;
255)

Figur 26: Utdrag ur huvudfönstret
i klientversion
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Bilaga 2 Design jämförelse av klient- och webbversion av
Schemaläggaren
Denna bilaga jämför design och funktionalitets skillnaderna mellan klient och webbversion av
Schemaläggaren. För demonstration i denna bilaga används Internet Explorer som webbläsare.

2.1 Huvudfönstret
Den mest väsentliga
skillnaden i
huvudfönstret (se figur
27 för klientversionen,
och figur 28 för
webbversionen) är att
webbversionen
implementerar en meny
i en ”Drop Down” lista,
eftersom det inte går att
implementera menyn
direkt i användarens
webbläsare. Även val
av årtal visas som en
”Drop Down” list
eftersom den så kallade
”Numeric UpDown”
som
klientversionen
använder inte finns som
standardmodul
i ASP.NET.
Rullningslisten runt
”veckor” fönstret är
implementerad i HTML
på grund av skillnader i
webb- och klient
konstruktion i Visual
Studio.

figur 27: Huvudfönstret av Schemaläggaren,
klientversion med meny och aktivt årtal visat

Figur 28: Huvudfönstret av Schemaläggaren, webbversion med meny och aktivt
årtal visat
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2.2 Öppna arbetsplats fönstret
Webb implementationen (se figur 30) av ”Öppna arbetsplats” fönstret är baserat på klient
designen (se figur 29). Förutom att användaren inte har rättigheter att ”bläddra” fram en ny
arbetsplats på sin egen dator, eftersom webbversionen är helt baserat på webben. När en
användare markerat en databas för att öppna och tryckt på ”Öppna Arbetsplats” knappen, så
stängs fönstret automatiskt med hjälp av ett Java script i webbversionen. Därefter måste
användaren manuellt uppdatera huvudfönstret genom att trycka på ”Refresh” knappen (Knappen
vid namn ”Refresh” (uppdatera) i huvudfönstret, inte den i ”Öppna Arbetsplats” fönstret, och
inte den i webbläsarens meny.)

Figur 30: ”Öppna arbetsplats” fönstret i
webbversion
Figur 29: ”Öppna arbetsplats” fönstret i klientversion
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2.3 Skapa arbetsplats fönstret
För att skapa en ny arbetsplats så är webbdesignen (se
figur 31) baserad från klientens ”Öppna arbetsplats”
fönstret (se figur 32), eftersom ASP.NET
programmering inte kan använda Windows egna
dialoger. För att skapa en ny arbetsplats så måste
användaren skriva in ett filnamn samt trycks på ”Skapa
Arbetsplats” knappen. De sparade arbetsplatserna visas
endast för att man skall kunna se de filnamn som redan
finns på servern så att man inte väljer ett namn som
redan existerar. Ifall man ändå skriver in ett filnamn
som redan existerar eller som inte slutar på ändelsen
.MDB (Microsoft Database) så visas en varningstext
under knapparna och användaren måste skriva in ett
nytt namn.

Figur 31:”Skapa arbetsplats” i webbversionen

Figur 32: ”Skapa arbetsplats” i klientversionen
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2.3 Beräkna årsarbetstid fönstret
Vid webbdesignen av ”Beräkna årsarbetstid” fönstret har knapparna från klientversionen
strukits och istället sker uträkningarna automatiskt när fönstret öppnas (se figur 34 för
klientversionen, figur 35 för webbversionen). Textbox rutorna har gjorts gråa för att visa att
inmatning ej är tillåten. Detta fönster använder vald person, samt valt år från huvudfönstret (se
figur 33) för att göra uträkningarna.

Figur 33: Utdrag av huvudfönstret i webbversion med vald anställd samt valt år markerat

Figur 34: ”Beräkna Årsarbetstid” i klientversionen

35: ”Beräkna Årsarbetstid” i
webbversionen

25(44)
Högskolan Dalarna
Röda vägen 3
781 88 BORLÄNGE

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

Examensarbete, Högskolan Dalarna
Undersöka möjligheten att köra Microsoft .NET program på webbserver.

2.4 Genomsnittlig arbetstid fönstret
Vid design av ”Genomsnittlig arbetstid” fönstret så bygger webbversionen (se figur 37) helt
på klient versionen (se figur 36). Knappen ”Avbryt” har tagits bort eftersom allt den gör är att
stänga fönstret. Detta fönster med likhet av ”Beräkna årsarbetstid” fönstret använder markerad
anställd och markerat år i huvudfönstret för att arbeta med.

Figur 36: ”Genomsnittlig arbetstid” i klientversion

Figur 37: ”Genomsnittlig arbetstid” i webbversion
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2.5 Anställda fönstret
I webbversionen (se figur 39) av ”Anställda” fönstret, så har så lite som möjligt av designen från
klientversionen (se figur 38) förändrats. Knappen ”Avbryt” stänger endast fönstret med hjälp av
ett Java Script. Knappen ”Uppdatera” från klientversionen sparar informationen till databasen,
men eftersom en spara tjänst aldrig implementerades så har den knappen ej implementerats.

Figur 38: ”Anställda” i klientversion

Figur 39: ”Anställda” i webbversion

27(44)
Högskolan Dalarna
Röda vägen 3
781 88 BORLÄNGE

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

Examensarbete, Högskolan Dalarna
Undersöka möjligheten att köra Microsoft .NET program på webbserver.

2.6 Avdelningar fönstret
Designen av ”Avdelningar” fönstret i
webbversionen (se figur 40) är ganska
lika som klientversionen (se figur 41).
Värt att nämna är att texten ”Ny
avdelning”, inmatningsrutan ”Namn”
och knappen ”Bekräfta” endast är
synliga när ”Lägg till avdelning” är
markerat i listan. När ”Ta bort
avdelning” är markerat visas
varningstexten: ”Vill du ta bort vald
avdelning?”, för att bekräfta måste
användaren trycka på knappen
”Bekräfta”.

Figur 40: ”Avdelningar” i webbversion

Figur 41: ”Avdelningar” i klientversion
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2.7 Registrera arbetstid fönstret
Webbdesignen (se figur 43) av ”Registrera arbetstid” fönstret är grundat på klient versionen (se
figur 42), men är beskuren för att minimera tomt utrymme.

Figur 43: ”Registrera arbetstid” fönstret i
webbversion

Figur 42: ”Registrera arbetstid” fönstret i klientversion

Knappen ”Nytt år” (se figur 44) tömmer rutorna, gör dem vita för att visa att inmatning är
tillåten, och låter användaren mata in ett eget årtal samt årsarbetstid (se figur 45).

Figur 44: Skapa nytt år

Figur 45: Skapa nytt år
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2.8 Kalender fönstret
Klientversionen av Schemaläggaren använder en special
designad kalender som visar bland annat, de svenska
helgdagarna samt dagens datum (se figur 47). Webbversionen
implementerar en standard kalender för enkelhetens skull (se
figur 46), eftersom en enkel lösning att implementera samma
kalender inte än upptäckts.

Figur 46: Standard kalender i
webbversion

Figur 47: Kalender i klientversion
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2.9 Nytt schema fönstret
Vid design av ”Nytt Schema” fönstret har webbimplementationen (se figur 49) blivit en
komprimerad version av original designen (se figur 48). Om rutan ”Kopiera aktuellt schema till
nytt schema” är ikryssad så blir arbetstid indata rutorna grå, och icke skrivbara och
veckodagarna blir icke väljbara (se figur 50). Detta är på grund av att data ska kopieras från
befintligt schema och går inte att ändra på i detta fönster. ”Lägg till” knappen är inte än
implementerad och gör för tillfället ingenting.

Figur 48: ”Lägg till nytt schema” fönstret i klientversion

Figur 49: ”Lägg till nytt
schema” fönstret
i webbversion
Figur 50: ”Lägg till nytt schema” fönstret i webbversion
med kopiera aktuellt schema till nytt schema vald
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2.10 Om Schemaläggaren fönstret
”Om Schemaläggaren” fönstret har
gjorts minimalt i webbversionen
(se figur 52) jämfört med
klientversionen (se figur 51), men
kan naturligtvis utvecklas
beroende på vilken information
som Etex tycker är viktig att ha
med här.

Figur 51: ”Om Schemaläggaren” fönstret i klientversion

Figur 52: ”Om Schemaläggaren” fönstret i webbversion

Implementationen av hur man öppnar ”Om Schemaläggaren” fönstret har flyttats från menyn i
klienten (se figur 53) till en hyperlänk på huvudsidan i webbversionen (se figur 54).

Figur 53: Utdrag ur menyn i huvudfönstret i klientversion

Figur 54: Utdrag ur huvudfönstret i webbversion
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Bilaga 3 Tillåtna och icke tillåtna fönsteranrop
De fönsteranrop som är tillåtna är baserade på tre saker. Ifall en databas ej är öppen (se figur 55),
ifall en databas är öppen men ingen anställd vald (se figur 56), och ifall en databas är öppnad och
en anställd är vald (se figur 57).

3.1 Utan öppnad databas
Ifall en databas är ännu ej öppnad eller skapad så har användaren begränsat antal fönsteranrop
tillgängliga.

öppna befintlig arbetsplats

Skapa nytt schema

Tillåtet anrop
Förbjudet anrop

Skapa ny arbetsplats

Redigera anställda

Kalender

Redigera avdelningar

Huvudfönster

Redigera årsarbetstid
Om Schemaläggaren
Beräkna årsarbetstid

Beräkna genomsnittlig arbetstid

Figur 55: Tillåtna fönsteranrop utan öppnad databas
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3.2 Med öppnad databas, utan vald anställd
Med an databas öppnad så kan ändringar ske i informationen om anställda, avdelningar eller
årsarbetstid, men inga specifika uträkningar kan ske.

öppna befintlig arbetsplats

Skapa nytt schema

Tillåtet anrop
Förbjudet anrop

Skapa ny arbetsplats

Redigera anställda

Kalender

Redigera avdelningar

Huvudfönster

Redigera årsarbetstid
Om Schemaläggaren
Beräkna årsarbetstid

Beräkna genomsnittlig arbetstid

Figur 56: Tillåtna fönsteranrop med öppnad databas men utan vald anställd

3.3 Med öppnad databas, med vald anställd
Med öppnad databas och med en vald anställd så kan användaren använda alla funktioner och
fönster i programmet.

öppna befintlig arbetsplats

Skapa nytt schema

Tillåtet anrop
Förbjudet anrop

Skapa ny arbetsplats

Redigera anställda

Kalender

Redigera avdelningar

Huvudfönster

Redigera årsarbetstid
Om Schemaläggaren
Beräkna årsarbetstid

Beräkna genomsnittlig arbetstid

Figur 57: Tillåtna fönsteranrop med öppnad databas och med vald anställd
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Bilaga 4 Databasen
I denna bilaga följer en förklaring av hur databasen är uppbyggd.

4.1 Inledning
Då databasen spelar en ganska central roll i programmet (ingen möjlighet att spara utan
användning av databasen), kan det vara ganska nyttigt att ha insikt i hur databasen är uppbyggd
med tabeller och diverse kopplingar. Noterbart är också att inga ändringar har gjorts i databasen
från dess ursprungliga utseende, utan att den ser precis likadan ut i klient- och webbversionen.
I dagens läge så är databasen helt enkelt sparad som en fil på användarens dator i
klientversionen, eller som en fil på servern i webbversionen.

4.2 Databasen
Databasen är uppbyggd av 6 tabeller som alla har med programmet att göra. Varje skapad
databas ska illustrera en arbetsplats.

4.3 Beskrivning av databas
Nedan finns alla tabeller i databasen angivna. Där anges namn på tabell, tabellens
användningsområde samt fältens namn och data typ.
4.3.1 Anställda
Tabellen ”Anställda” (se figur 58) innehåller information om anställda på arbetsplatsen som
skapats. Dessa är valbara i programmet, och kan schemaläggas.

Figur 58: Tabell anställda

4.3.2 Arsarbetstid
För varje år finns ett visst antal timmar man ska jobba. Detta kallas årsarbetstid, och i tabellen
”Arsarbetstid” (se figur 59) lägger man via programmet in året och årsarbetstiden för det aktuella
året.

Figur 59. Tabell arsarbetstid

4.3.3 Avdelning
I tabellen ”Avdelning” (se figur 60) finns alla avdelningar som skapats i programmet.

Figur 60: Tabell avdelning
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4.3.4 Grundschema
Tabellen ”Grundschema” (se figur 61) innehåller alla scheman som skapats i programmet. Här
finns information om schemats namn samt tider för alla dagar som är aktuella.

Figur 61: Tabell grundschema

4.3.5 PersonArsArbetstid
I tabellen ”PersonArsArbetstid” (se figur 62) finns information om anställdas antal timmar, OBtid etc.

Figur 62: Tabell personarsarbetstid
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4.3.6 Personschema
Tabellen ”Personschema” (se figur 63) innehåller alla personscheman. Här finns alla scheman
som är kopplade till anställda.

Figur 63: Tabell personschema

4.3.7 Kopplingar i databasen
Databasen är uppbyggd av ett flertal kopplingar (se figur 64) för att ha kontroll på hur allt hänger
ihop. Alla kopplingar är av typen ”1-många”, vilket innebär att en post i en databas kan peka på
många poster i den andra, men inte tvärtom.

Figur 64: Kopplingar mellan alla tabeller

37(44)
Högskolan Dalarna
Röda vägen 3
781 88 BORLÄNGE

Telefon:
Telefax:
URL:

023-77 80 00
023-77 80 50
http://www.du.se/

Examensarbete, Högskolan Dalarna
Undersöka möjligheten att köra Microsoft .NET program på webbserver.

Bilaga 5 Jämförelse av webbläsare
I denna bilaga följer en jämförelse hur olika webbläsare hanterar webbversionen av
Schemaläggaren.

5.1 Internet Explorer

Figur 65: Huvudfönstret av Webbversionen visad av Internet Explorer

Internet Explorer (se figur 65) visar fönstret korrekt. Bakgrunden är ljusgrå, fyra rader av tids
indata textrutor är lila, knappar, avstånd och texttypsnitt är korrekta. Meny listan fungerar
korrekt men om ett popup skyddsprogram är installerat på datorn kan den blockera när man
försöker öppna nya fönster.
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5.2 Mozilla Firefox

Figur 66: Huvudfönstret av Webbversionen visad av Mozilla Firefox

I Mozilla Firefox (se figur 66) så är bakgrunden missfärgad lila, vissa tidstextrutor har blivit
storleksförvrängda. Rutan som ska innehålla en lista med anställda efter en databas har öppnats
eller skapats har förvrängts bakom veckofönstret. Knappar har blivit omställda i storlek, och
rutorna runt beräknade antal timmar har försvunnit helt. Firefox blockerar automatiskt popup
fönster när man försöker öppna nya fönster, men den inställningen kan inaktiveras. Även rutor i
andra fönster är förvrängda och fel färg. Programmet är oanvändbart under Mozilla Firefox.
Anledningen till att bakgrunden är missfärgad lila kan bero på att Schemaläggaren använder en
systemfärg vid namn Control.ButtonFace (se tabell 2). Om Mozilla Firefox översätter den färgen
till sin egen definierade färg så kan problem uppstå. Anledningen till att rutor blir förvrängda i
storlek och position är okänd, även varför vissa rutor inte visas alls.
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5.3 Opera

Figur 67: Huvudfönstret av Webbversionen visad av Opera

I Opera (se figur 67) är bakgrunden missfärgad röd, annars visas sidan precis med samma fel
som Mozilla Firefox. Även Opera blockerar att nya fönster öppnas, men även Opera kan ställas
in att tillåta popup fönster. Anledningen till dessa fel kan vara samma anledningar som i Mozilla
Firefox.
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