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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört vid Luleå tekniska universitet, Institutionen 
i Skellefteå inom ämnesområdet datateknik. Arbetet är ett led i den 
treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för 
framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Thomas Carnerud 
Omfattning: 10 poäng 
Datum: 2002-06-20 
 
Syfte med rapporten 
 
Syftet med rapporten är att visa hur vi har gått till väga under vårt 
examensjobb. 
Arbetet har utförts på Data Ductus i Skellefteå i samarbete med Uminova 
och Fritidskontoret i Skellefteå som beställare. 
 
Erkännande 
 
Vi vill tacka vår handledare Thomas Carnerud som varit till hands för oss 
med handledning och vägledning inom Visual Studio .NET: s enorma 
värld. Han har hjälpt oss att rikta vår uppmärksamhet till de områden som 
varit relevanta för oss. Vi vill också tacka Jörgen Stenberg som hjälpt oss 
med allt som rört databasen samt OLAP kuber (se förkortningar) till 
rapporterna. 
 
Abstract 
 
This bachelor’s thesis will deal with the development of a dynamic 
web application for a customer. The customer wanted a solution for 
getting data from all the youth recreation centres in the area. 
 
The report describes the research of which technique to use to develop the 
application, the development of the application and how problems have 
been solved. 
 
The application is not complete but we think that .NET is an excellent tool 
to develop these kind of applications in. 

 
Mål och omfattning med arbetet 
 
Målet med arbetet är att finna bra lösningar för att utveckla den typ av 
webbapplikation som vi fått i uppdrag att göra. Arbetets omfattning är 10 
högskolepoäng, det vill säga 2,5 månaders heltidsarbete. 
 



  

Metod, resultat och viktiga slutsatser 
 
Vi har utvecklat den webblösning som vi fått i uppdrag att göra. 
Programmet är klart med undantag av standardrapporterna. Anledningen 
till att de inte är klara beror på att vi valde att utveckla dessa med hjälp av 
OLAP kuber (se förkortningar), vilket visade sig ta längre tid än vad vi 
från början trodde. Detta var tänkt som en möjlig vidareutveckling, men vi 
fick i uppdrag av kunden att göra OLAP kuber på en gång istället. Med 
anledning av detta har vi fått en tillfällig anställning för att färdigställa 
dessa. 
 
Sammanfattning  
 
Det här examensarbetet kommer att visa hur utvecklingen av en dynamisk 
webbapplikation har genomförts. Webbapplikationen har gjorts på 
begäran av kund. Kunden ville ha en lösning för att samla in data från 
kommunens fritidsgårdar för att sedan kunna sammanställa datat i form av 
statistik. 
 
Vidare kommer rapporten beskriva forskning och utredning av olika 
tekniker som man kan använda sig av för att utveckla denna typ av 
applikation. 
 
Applikationen är inte helt färdigställd men vi har kommit fram till att 
.NET är ett utmärkt verktyg för att utveckla denna typ av applikationer. 
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Introduktion 
 

Problemställning 
 

Hur kan man gå tillväga för att lagra fritidsgårdarnas medlemmar, och 
dess besöksdata på ett sådant sätt att fritidsgårdarna kan mata in 
information för sin egen gård, kan göra sammanställningar till utskick på 
alla gårdar och så att fritidskontoret kan komma åt allt data?  
 
Bakgrund till problemställningen 

 
I nuläget finns ett befintligt program som fritidsgårdarna och 
fritidskontoret använder sig av. Detta program har inte alla dessa 
funktioner, det är lätt att göra fel, man kan råka gå in och ändra någon 
annans data och man kan inte generera rapporter. 
 
Syftet med arbetet 

 
Att utveckla en webbaserad databas för att lagra medlemsinformation och 
besöksstatistik åt fritidsgårdarna i Skellefteå Kommun. Av 
medlemsinformation och statistik ska bland annat sammanställningar på 
valfritt antal gårdar kunna göras i form av rapporter. I jobbet ingår även 
all kundkontakt och planering av projektet. 
 
Förkortningar 

 
ADO - ActiveX Data Objects 
ASP - Active Server Pages 
ASP.NET - Active Server Pages .NET 
CGI - Common gateway interface 
HTML - Hyper text markup language 
IIS - Internet Information Service 
ISAPI - Internet server API 
J2EE - Java 2, Enterprise Edition 
JSP - Java Server Pages 
NSAPI - Netscape Server Application Programming Interface 
OLAP - Online analytical processing 
ODBC - Open database connectivity (OLEDB sitter mellan ODBC lagret   
och applikationen. ADO är “applikationen” som sitter ovanpå OLEDB.) 
OLEDB - Object linking and embedding database 
Parser - inläsningsprogram som tolkar kommandon. 
PHP - Hypertext Preprocessor 
Servlet - Sammandragning av server-side applet. 
SQL - Structured Query Language 
Taggar - märkord avgränsade av < och >. 
VBScript - Visual Basic Script 
XML - Extensible Markup Language 
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Forskning och utredning 
 

Eftersom examensarbetet skall utföras med forskningsmetodik har vi 
undersökt en del möjliga lösningar och tekniker till vår uppgift. Vi har 
valt att titta närmare på JSP (se förkortningar), ASP, ASP.NET och PHP. 
Forskningen har vi delat in i olika moment. Först har vi sökt fakta om 
respektive teknik, sedan har vi utvärderat dessa fakta och därefter har en 
sammanställning av all fakta och information om varje teknik gjorts. 
Slutligen har vi vägt de olika teknikerna mot varandra och vägt in de 
tekniska resurser vi har för att slutligen välja vilken teknik vi ska bygga 
systemet i. Kundernas behov och resurser har även vägt in en hel del. 



                                                                                                                             3 
 

Java Server Pages (JSP) 
 

Språk 

Java, JavaScript, VBScript mfl 
 

Plattform 

Är plattformsoberoende (kan köras på alla plattformar som stöder Java). 
 

Server 

Stöds av de mest populära webbservrarna ex Apache, Netscape och 
Microsoft IIS (se förkortningar). 
 

Utvecklingsmiljö 

Det finns flera olika utvecklingsmiljöer, bland annat Tomcat, J2EE och 
JSWDK som används för utveckling av JSPs och Servlets (se 
förkortningar), JSP parser och en enkel httpserver är inkluderat. Finns på: 
http://java.sun.com. 
 

Allmänt om JSP 

JSP är en server-side teknologi som tillåter utvecklare att skapa 
webbaserade applikationer som kan använda sig av komponenter som är 
skapade i Javaspråket enligt JavaBean specifikationen. JSP ger även 
utvecklare av webbsidor möjligheten att blanda vanlig statisk HTML med 
dynamiskt genererat innehåll från servlets. 
 
JSP är en presentationslagers teknologi som ligger ovanpå en Java Servlet 
modell och gör arbetet med HTML lättare. 
 

Användningsområde 

Det är mycket snabbt, säkert, multitrådat, plattformsoberoende, mycket 
dynamiskt med inbyggt stöd för distribuerade processer, kompatibelt med 
alla större webbservrar och gratis för de flesta användarna. 
 
• Bra för att skapa dynamiskt webbinnehåll. 
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• JSP kan utökas med komponenter som ASP (se förkortningar). 
• JSP + Java blir mycket mer robust och flexibelt än 
scriptingplattformer som är baserat på enklare språk, men det är svårare 
att lära sig Javaprogrammeringen. 
• Hanterar bara textuellt data, kan vara bra att använda sig av Servlets 
vid kommunikation med Java applets och applikationer. 
 

Att använda JSP 

JSP går att köra på i stort sett alla webbservrar. Det krävs att de har en 
Javatolk installerad för att det ska fungera. Språket som används för 
nuvarande är Java och det finns ett utvecklingsverktyg som kan användas 
för att skriva programmen. Utvecklingsverktyget heter JavaServer 
WebDeveloper Kit och kan hämtas hem gratis från SUNs webbsida. 
Används gärna tillsammans med XML.  
 
Servlet = Sammandragning av server-side applet. 
Servlets är program skrivna i Java som körs på servern, till skillnad från 
Applets som körs i klienten. Servlets används med fördel om du har 
mycket Java-kod som ska köras. JSP är ett bra alternativ om din sida 
består till mesta dels av HTML-kod. 
Servlets bör helst användas som utökning. 
 
JSP blir kompilerade till Servlets, så vad är poängen? Varför inte 
bara skapa servlets? 
För de flesta är poängen tvåfaldig: 

Fokuset är på HTML. Java och JSP-tillägg hjälper till att göra 
HTML mer funktionellt. Servlets å andra sidan tillåter utmatning 
av HTML men är en mer tidskrävande process.  

Det är lätt att göra en ändring och låta JSPs åtkomlighet av 
webbservern som du använder hantera kompileringen till en 
Servlet och köra den.  

JSP-sidor är fokuserade runt HTML (eller XML) med Java kod 
och JSP-taggar inuti dem. När en webbserver som har stöd för JSP 
blir tillfrågad om en JSP sida kollar den om den redan har 
kompilerat sidan till en servlet. JSP sidorna blir servlets och 
förvandlas till ren Java och sedan kompileras de, laddas till servern 
och exekveras sedan. Olika JSPimplementationer gör detta på mer 
eller mindre effektiva sätt. 
 
Webbapplikationer bygger nästan alltid på att man har formulär som 
användaren matar in data i, webbservern behandlar den inmatade datan 
(applikationslogik) och genererar ett svar till användaren.  
Även om det går att bara använda JSP:er och lägga all Java-kod i dem så 
anses det olämpligt eftersom applikationen då blir ostrukturerad. Det 



                                                                                                                             5 
 

rekommenderas att ha så lite Java-kod som möjligt i JSP:er, och bara 
sådan Java-kod som är direkt relaterad till presentationen. 
Applikationslogik bör inte ligga i JSP:er, utan t.ex. i en Servlet. Å andra 
sidan är det också olämpligt att koda in HTML i en Servlet, eftersom det 
blir jobbigt att ändra på utseendet då.  
Lösningen är att ha Servlets som tar emot formulärdata och som sedan 
lämnar över till någon JSP att presentera resultatet. 
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Steg som krävs för en JSP-förfrågan 

 
1. Användaren går till en webbsida som är gjort med JSP. Användaren går 
till en JSP-sida (som har ändelsen .jsp). Webbläsaren gör en förfrågan via 
Internet. 
2. JSP-förfrågan skickas till webbservern. 
3. Webbservern känner igen att filen som krävs är speciell (jsp), därför 
skickas JSP filen till JSP Servlet Engine. 
4. Om JSP filen har blivit anropad för första gången, läser man JSP filen, 
annars se steg 7. 
5. Nästa steg är att generera en speciell Servlet från JSP filen. 
6. Servletens källkod kompileras till en klass. 
7. Servleten instansieras genom anrop till initierings och servicemetoder. 
8. HTML från Servletens output skickas via Internet. 
9. HTML resultatet visas i användarens webbläsare. 
 

1. Förfrågan från webbläsare 
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PHP 
 

Språk 

PHP (scriptspråk) 

Plattform 

Unix, Win32(NT/W95/W98/W2000), QNX, MacOS, OS/2 och BeOS. 
 

Server 

Apache module (UNIX, Win32), CGI, Java Servlet mfl 
 

Databas 

PHP har stöd för ett stort antal databashanterare. MySQL 
(http://www.mysql.com) och PostgreSQL 
(http://www2.se.postgresql.org/) är populärast i kombination med språket. 
Delvis beror deras popularitet på att de, i likhet med PHP, är öppen och fri 
mjukvara som är gratis att använda. Även kommersiella databashanterare 
som t.ex. Oracle och Microsoft SQL server går att använda.  
Webbservrar som kan användas är Adabas D, Empress, IBM DB2, 
Informix , Ingres, Interbase, Frontbase, mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, 
ODBC, Ovrimos, Oracle (OCI7,OCI8), PostgreSQL, Raima Velocis, 
Solid, Sybase, dBase, filePro, dbm mfl. 
 

Utvecklingsmiljö 

PHP 4. 
 

Allmänt om PHP 

PHP är ett scriptspråk för skapande av dynamiska webbsidor. PHP körs på 
serversidan precis som exempelvis ASP. Det här innebär i praktiken att 
när en användare öppnar sidan behandlar servern PHP-kommandona och 
skickar sedan resultatet till besökarens webbläsare. 
PHP har en öppen källkod som fortsätter att utvecklas för att passa 
användarnas behov, dessutom är det lätt att lägga till egna funktioner i 
programmet. En annan av fördelarna med PHP är att det är helt gratis, inte 
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nog med det - allt som behövs för en databaskoppling är gratis om man 
använder sig av webbservern Apache, PHP eller MySQL. Fungerar även 
med databashanterare som Oracle, Sybase, MS SQL, Informix m.fl. 

Användningsområde 

Ex Intranät, gästböcker, diskussionsforum, olika databaslösningar och en 
rad olika tillämpningar som inte är möjligt utan ett serverspråk.  
Det finns tre huvudområden som man bör använda PHP till: 
 
• Server-side scripting 
• Command line scripting 
• Client-side GUI applications 
 

Att använda PHP 

För att installera PHP måste du först och främst ha en webbserver att 
installera PHP på. Det kan exempelvis vara Apache (för Linux) eller 
Internet Information Server (IIS) (se förkortningar) för de som kör 
Windows 2000/NT. Det går även bra att installera PHP på Microsofts 
Personal Web Server. 
Installera PHP på servern, sedan är det bara att börja programmera PHP 
och köra filerna på servern. 
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Serveraktioner: 
Här gör PHP en del beslut och skapar en sida som är rätt för situationen. 
 
1. Läser förfrågan från webbläsaren. 
2. Hittar sidan på servern. 
3. Utför de instruktioner som förses av PHP för att modifiera sidan. 
4. Skicka tillbaka sidan över Internet till webbläsaren. 
 
 
 

Hämtar sida 

<HTML> 
<?php PHP code 
?> 

<HTML> 
<B>Hello</B> 
</HTML> 

Tolkar PHP kod 

   
Webbserver 

HTTP 
förfrågan 

 
Klient 

Svar från 

     Hello 
Webbläsaren 
skapar  webbsidan 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Active Server Pages - ASP 
 

Språk 

VBScript är det vanligaste scriptspråket. Det har även stöd för 
databashantering vilket gör att det tillsammans med SQL-anrop (se 
förkortningar) dessutom lämpar sig bra att använda tillsammans med 
databaser. Man kan även använda JScript. 
 

Plattform 

ASP kan köras på Microsofts plattformar med IIS (se förkortningar). 
Chili!Soft ASP tillhandahåller full ASP –funktionalitet (se förkortningar) 
för en mängd av webbservers på plattformar som Linux, AIX, Solaris, 
HP-UX och Windows NT. 
 

Server 

Server är ett måste för att kunna köra ASP-sidorna, det är hårt kopplat till 
IIS.  
Stöd för servers finns för Apache, iPlanet (Netscape), Lotus Domino och 
O'Reilly.  
 

Databas 

För att kunna hantera en databas med ASP krävs det att man instansierar 
ett databasobjekt och arbetar mot detta. I ASP heter det ADO (se 
förkortningar) och är kontaktytan mellan ASP-sidan och databasen där 
informationen som du vill presentera finns.  
Ett vanligt sätt att koppla ett ASP- script till en databas är genom ODBC. 
Alla databaser med stöd för ODBC kan användas inom ASP. Programmet 
Access fungerar utmärkt vid mindre databaslösningar med begränsat antal 
användare. Ibland kan det vara lämpligt att gå över till SQL Server. När 
man arbetar mot SQL Server i ASP-kod är det få skillnader mot Access. 
För att publicera en databas på webben så måste ”limmet” mellan 
webbservern och databasen stödja både webbserverns gränssnitt (CGI, 
ISAPI, NSAPI se förkortningar) samt databasens gränssnitt. 
 
Chili!Soft ASP inkluderar inneboende objekt och ADO, som inkluderar 
drivers för Oracle, Sybase, MS SQL och MySQL. 
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Utvecklingsmiljö 

Det finns en hel uppsjö av webbeditorer ute på marknaden för att skriva 
ASP sidor. En riktig datanörd använder sig helst av Notepad. Men det 
finns givetvis specialanpassade verktyg, ex. HomeSite, ASP Express och 
Visual InterDev. 
 

Allmänt om ASP 

ASP står för Actice Server Pages. Det är ett språk för att dynamiskt göra 
webbsidor. En av de största fördelarna är att man kan hämta in data från 
alla möjliga olika databaser (Access, SQL Server DB2, Sybase, Oracle…). 
ASP körs inne i IIS (Internet Information Services). ASP filer returneras 
som HTML, och kan därför ses i alla webbläsare. 
ASP är en lösning som tillåter att man använder något scriptspråk som 
sedan exekveras på servern. Eftersom det tillåter scripten att exekveras på 
servern får det tillgång till serverns resurser. Fördelen med att köra script 
på servern är att det fungerar på vilken klient som helst. Nackdelen kan 
vara att servern blir tungt belastad om den tar emot många besök. 
Fördelen med att köra script på klienten är att man avlastar servern. 
Nackdelen är att inte alla klienter har stöd för script, framför allt inte olika 
typer av script. 
 
ASP tillåter praktiskt taget vilken funktionalitet som helst som finns i 
Windows, såsom databasåtkomst, e-mail, grafik, nätverk och system 
funktioner. Men några nackdelar med ASP är att det har väldigt låg 
prestanda, kan endast använda scriptspråk vilka ej kan göra allt vad ett 
riktigt programmeringsspråk kan. 
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Server-side scripting, här är det inte webbläsaren som körs på klienten 
som är ansvarig för att köra scriptet, istället är det webbservern som kör 
scriptet. Den här processen illustreras i bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Webbläsaren skickar en förfrågan om en fil. I det här fallet slutar 
filnamnet med .asp, vilket märker den som en fil som innehåller ett ASP 
script som behöver behandlas av servern.  
 
2. Servern känner igen detta och istället för att direkt skicka tillbaka filen 
till webbläsaren skickar den filen till ASPs scripting motor. Motorn är en 
komponent i webbserverns mjukvara som kan tolka ASP script och 
returnera resultatet som HTML. 
Tricket här är att olika script kan generera olika HTML varje gång den 
körs, så det som kommer ut från ASP motorn kan vara annorlunda för 
varje klientförfrågan.  
 
3. Den dynamiskt genererade sidan skickas sedan tillbaka till webbläsaren 
som svar på förfrågan.  

Förfrågan 
Fil.asp 

Fil.asp 
(HTML) 

Fil.asp 
(ASP) 

ASP Motor 

Webbserver 

Webbvärd 
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ASP.NET 
 

Språk 

ASP.NET stödjer nu fler än 25 stycken språk, med inbyggd support för 
VB.NET, C#, och JScript.NET – inget verktyg krävs, detta ger stor 
flexibilitet vid val av språk. 
 

Plattform 

ASP.NET har för tillfället stöd på Windows 2000 och Windows XP. Det 
kan köras på både server och icke server utgåvor av dessa så länge IIS (se 
förkortningar) är installerat. Det var från början tänkt att stöd skulle finnas 
för ASP.NET på Windows NT 4.0, men pga. tidsbrist och tekniska 
problem blev det inte så. 
 

Server 

Microsofts IIS 5 är den enda webbserver som kan köra ASP.NET. 
ASP.NET körs sida vid sida med klassisk ASP på Windows 2000 och 
Windows XP plattformar. De existerande ASP applikationerna fortsätter 
behandlas av ASP.dll medan ASP.NET sidor behandlas av den nya 
ASP.NET motorn. ASP.NET är löst kopplat till IIS för att säkerställa att 
det kan köras på vilken webbserver som helst utan krav på IIS 
infrastruktur. 
 

Databas 

ADO.NET är det naturliga utvecklingen av ADO (se förkortningar). I 
klassisk ASP är det vanligaste sättet att komma åt data genom ADO. 
ADO.NET kommunicerar med ODBC och OLEDB (se förkortningar) 
databaser.  
 
.NET Enterprise Servers inkluderar följande: 
SQL Server 2000 
Exchange 2000 Server 
Commerce Server 2000 
Host Integration Server 2000 
BizTalk Server 2000 
Internet Security and Acceleration Server 2000 
Applikation Center 2000 
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Utvecklingsmiljö 

Man kan använda sig av Notepad som editor, men vill man ha en bättre 
utvecklingsmiljö kan man använda sig av Visual Studio.NET. 
 

Allmänt om ASP.NET 

ASP.NET är mer än en utökning av ASP, det är en enhetlig 
webbutvecklingsplattform som tillhandahåller det som en utvecklare 
behöver för att utveckla webbapplikationer. Man kan till och med utöka 
de existerande ASP applikationerna genom att lägga till ASP.NET 
funktionalitet till dem. Det är en helt ny idé och ett helt nytt sätt att 
programmera webbapplikationer. Detta innebär att kompatibiliteten med 
ASP är bruten på många sätt, men det kan ju vara positivt i längden. 
ASP.NET körs på sidan av ASP, så att installera ASP.NET kommer inte 
att förstöra existerande applikationer. En separat ISAPI (se ordlista) 
utökning hanterar bearbetandet av ASP.NET applikationer. 
 
Första gången en ASP.NET sida får en förfrågan kompileras den 
automatiskt, och framtida förfrågningar av sidan kommer att få åtkomst 
till den kompilerade resursen. 
Koden kompileras under körning. ASP.NET tillåter dig att använda ett 
urval av riktiga programmeringsspråk. Det hjälper till att utveckla snabba, 
tillförlitliga, och dynamiska webbsidor med något av de språk som är 
inkluderat i .NET Framework. 
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Fördelen med detta är att all databehandling görs på servern, innan sidan skickas tillbaks 
till webbläsaren. En av de viktigaste fördelarna detta har jämfört med klientmodellen är 
att det är endast HTML koden som beskriver den färdiga sidan som skickas till 
webbläsaren. Med detta menas att vår sidas logik är gömd på servern, och att vi kan anta 
att de flesta webbläsare kan visa den. 
 
1. En webbutvecklare skriver ett set instruktioner för att göra HTML (se 
förkortningar) och sparar dessa i en fil. 
 
2. När en användare begär en sida i webbläsaren passas begäran vidare 
från webbläsaren till webbservern. 
 
3. Webbservern lokaliserar filen med instruktioner. 
 
4. Webbservern följer instruktionerna för att tillverka en HTML ström. 
 
5. Webbservern skickar den tillverkade HTML strömmen tillbaks till 
webbläsaren genom nätverket. 
 
6. Webbläsaren behandlar HTML koden och visar sidan.  

 

3.Webbserver lokalisering av instruktions fil 
1.Författaren skriver 
instruktioner 

2.Klienten frågar 
efter en webbsida 

4.Webbservern behandlar instruktionerna för att göra 
HTML 

5.HTML ström returneras till 
webbläsaren 

6.Webbläsaren behandlar HTML 
och visar sidan 

Webbserver 

Klient 
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Slutsats av forskningen 
 
Varför har vi valt ASP.NET ? 
 
Det är en ny teknik vars popularitet växer lavinartat, vilket har väckt vår 
nyfikenhet. Vi ansåg att det här var ett bra tillfälle för oss att lära oss 
något helt nytt som kanske kommer vara till hjälp för oss i framtida 
arbeten. 
 
ASP.NET kombinerar utan motstycke produktivitet i utvecklingen med 
hög prestation och pålitlighet. Vi anser att den nya .NET tekniken är den 
teknik som kommer starkast på marknaden just nu. Tekniken har många 
inbyggda faciliteter som tex. stöd för säkerhet (Bilaga nr 8) vilket vi 
tycker är viktigt.  
 
ASP.NET gör det mycket lättare att bygga webbapplikationer än med de 
äldre teknikerna. Serverkontrollerna låter dig bygga bra sidor med mycket 
mindre kod än med klassisk ASP. Visning av data, validering av 
användarens inmatningar och laddning av filer är oerhört mycket lättare. 
Dessutom fungerar ASP.NET i alla webbläsare tex. Netscape, Opera och 
Internet Explorer.  
 
ASP.NET tillhandahåller flera olika sätt att bevara tillståndet för sidan 
mellan klienten och servern (bilaga nr 9). 
 
Koden kompileras under körning. Det hjälper till att utveckla snabba, 
tillförlitliga, och dynamiska webbsidor med något av de språk som är 
inkluderat i .NET:s ramverk. 
 
Visual Studio .NET tillför mycket produktivitet vid webbutvecklingen. I 
denna miljö kan man bygga upp webbsidan med ”dra-släpp-
dubbelklicka”- teknik. Visual Studio .NET har även support för 
debuggning. 
 
Kunden får ett program som förmodligen kommer att hålla sig aktuellt 
längre eftersom det bygger på den allra senaste tekniken. 
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Genomförande/Material och Metoder 
 
Analys 

 
Vi påbörjade vårt examensarbete med att upprätta en tidsplan (bilaga nr 
1). För att komma fram till vad vi skulle göra började vi med att göra en 
beskrivning (bilaga nr 2) av vårt uppdrag, denna utvecklade vi sedan till 
en kravspecifikation (bilaga nr 3). Vi fortsatte sedan med att forska om 
vilken/vilka möjliga tekniker som finns. Parallellt med detta träffade vi 
kunden och gick igenom kravspecifikationen. Sedan utvärderade vi 
resultatet av detta. Efter detta gjordes en övergripande layout av systemet, 
även denna gick vi igenom med kunden.  
 
Design 
 
När analysen var klar påbörjade vi designen av databasen (bilaga nr 4), 
denna gjorde vi i Microsoft Visio Professional 2002. Med hjälp av 
databasdesignen och kravspecifikationen gjorde vi programflöden (bilaga 
nr 7), detta är designen av webblösningen. Vi har identifierat våra 
procedurer (bilaga nr 5) och vyer (bilaga nr 6) utifrån programflödena.  

Databasdesign 

Vi har skapat en relationsdatabas i Microsoft SQL Server 2000. Vi har 
använt oss av normalisering när vi har designat vår databas. Normalisering 
använder man sig av för att undvika en dålig design. Med dålig design 
menas dubbellagring av data och att en del data inte går att lagra. När man 
gör tabellerna måste man även tänka på att tabellerna ska vara 
självbeskrivande, detta för att det ska underlätta för den som ska använda 
sig av dem. 
 
Vi har med vår design gjort så att vår databas uppfyller tredje 
normalformen. Här nedan är en förklaring till vad tredje normalformen 
innebär. 
 
Första normalformen: 
Innebär att tabellen ska innehålla atomära värden, dvs högst ett värde per 
ruta. 
 
Andra normalformen: 
Innebär att en tabell, förutom att vara i första normalformen, inte får 
innehålla några fullständiga funktionella beroenden på delar av 
primärnyckeln. Med delar av primärnyckeln menas att om man har satt 
fler än en kolumn till primärnyckel får man alltså inte sätta ett funktionellt 
beroende på bara en kolumn. 
 
Tredje normalformen: 
Säger att en tabell, förutom att vara i andra normalformen, inte får 
innehålla några transitativa beroenden till icke- nyckelattribut. Med 
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transitativa beroenden till icke- nyckelattrubut menas att det inte får finnas 
något funktionellt beroende mellan kolumner som inte är kandidatnycklar. 
 
På tre punkter avviker vi från normaliseringen, men vi anser att syftet vi 
uppfyller genom att göra detta uppväger avvikelserna. 
 
• I tabellen RecreationLeaders har vi med datum, detta gör vi för att vi 

använder oss av datumet när vi ska summera ihop totalt antal 
arbetade timmar för den aktuella fritidsgården vid läsning av 
dagbok. Detta anser vi vara den bästa lösningen, en annan lösning 
kan vara att infoga en kolumn med totalt arbetade timmar i tabellen, 
men skulle vi göra detta skulle vi vara tvungna att uppdatera hela 
tabellen varje gång en dagbok sparas pga. användaren kan spara en 
dagbok med ett gammalt datum, detta skulle ta nästan lika stor plats 
i databasen förutom att det uppenbarligen skulle sänka prestandan 
på programmet. 

 
• I tabellen Activities_ActivitiesProp har vi infogat två kolumner: 

valueG och valueB. Dessa kolumner lade vi till för att vi skulle 
använda oss av tabellen när vi skapade OLAP kuber(skapar 
standardrapporter), för att kunna göra vissa beräkningar i dessa 
kuber var vi tvungna att använda oss av dessa tomma kolumner. 
Eftersom rapporterna är väldigt viktiga för vår kund så anser vi att 
kostnaden för två tomma kolumner i en tabell som inte kommer att 
expanderas så mycket mer är billigt. 

 
• Vi har en tabell som heter Logins som innehåller datat om 

användarna: användarnamn, lösenord, fritidsgård och roll. Denna 
tabell skulle kunna vara kopplad till tabellen med fritidsgårdar, men 
vi valde att inte koppla den pga. säkerhetsskäl. 

 

Procedurer, transaktioner och vyer 

Vi har i vårat program använt oss av procedurer (bilaga nr 5) för att skriva 
data till vår databas. Vår motivering till att vi har använt oss av dessa är 
att vi vill minska nätverkstrafiken och att de snabbar upp vårat program i 
och med att procedurerna redan är kompilerade och även att man kan 
anropa samma procedur från flera olika ställen i samma program (på 
samma sätt som man använder sig av funktioner), detta passar vårt sätt att 
programmera. Det är även lättare att administrera procedurerna när man 
har dem åtskilda från övrig programkod. 
När vi skriver våra procedurer måste man överväga om man ska skicka 
vissa parametrar tomma (NULL), eller om man ska ha olika procedurer 
för olika antal parametrar, eller hur man ska göra felhanteringen av detta i 
koden. Tydligen blir det inte så stor skillnad i prestandan vilket man än 
väljer att göra, men en tumregel (enligt vår handledare) är att ju 
krångligare proceduren är, desto mer dokumentation på den behövs, om 
den är riktigt invecklad kanske även med exempel. Vi har valt att göra 
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göra våra procedurer på så sätt att vi tar hand om en del av felhanteringen 
i programmet innan vi anropar våra procedurer och en del felhantering tar 
vi hand om i proceduren. 
 
FK (foreign key) - Unik nyckel. I ett databassystem är en nyckel ett fält 
som används för sortering av data. Det kan också kallas för nyckelfält, 
sorteringsnyckel eller nyckelord. I de flesta databassystem kan man ha 
mer än en nyckel för att posterna ska kunna sorteras på olika sätt. En av 
nycklarna kallas för primärnyckel och den måste innehålla ett unikt värde 
för varje post. Ett nyckelfält som identifierar en post i en annan tabell 
kallas för en främmande nyckel, foreign key. 
 
Vi har valt att göra de procedurer som använder sig av tabeller som har ett 
FK (se förklaring ovan) förhållande till transaktioner, detta för att 
förhindra att datat i tabellerna ska bli inlagt fel, dvs vid ett FK förhållande 
måste den cell som är kopplad till en annan cell innehålla samma data, och 
om något fel skulle uppstå i en procedur som lägger till data i sådana 
tabeller skulle bli avbruten innan den lagt till data i båda tabellerna blir 
dessa tabeller inte användbara längre. Men om proceduren görs om till en 
transaktion så skulle denna händelse tagits bort. 
 
Vi har valt att använda oss av vyer (bilaga nr 6) när vi ska komma åt datat 
i tabellerna för att visa det för användaren. 
 
För definition av procedurer, transaktioner och vyer se bilaga nr 10. 
 
Implementation 
 
Implementationen av programmet gjordes med programspråket C# i 
utvecklingsmiljön Visual Studio .NET. Vårt upplägg har varit att så långt 
det går låta webbformulären fungera som interface klasser mot en klass 
som ansvarar och tillhandahåller all databas funktionalitet. 
 
Testning 

 
Vi började med att testa vårt program utifrån våra programflöden. När vi 
ansåg att programmet fungerade tillfredsställande lade vi upp det på 
webben så att vår testgrupp kunde börja testa programmet. Detta ansåg vi 
vara det bästa sättet att testa vårt program, under verkliga förhållanden 
och med de tilltänkta användarna. 
 
Testgruppen som utsågs av fritidkontoret har under tre veckor fått testa 
programmet. Genom detta fick vi respons på både felaktigheter och 
eventuella förändringar som användarna ville ha. 
 
Vi har även utfört ett stresstest på vårt system för att se hur många 
samtidiga användare det klarar av. Detta är också en av funktionerna som 
tillhandahålls av Visual Studio .NET (bilaga nr 11). 
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Resultat 
 
Resultatet av vårt arbete är ett webbaserat medlemsregister som används 
av fritidskontoret och fritidsgårdarna i Skellefteå kommun. Alla som 
använder sig av programmet har ett användarnamn och lösenord för att 
kunna logga in och mata in fakta. De som använder programmet matar in 
medlemmar och dess information, de skriver även in dagens aktiviteter i 
form av en dagbok. Fritidsgårdspersonalen kan söka efter alla medlemmar 
på samtliga fritidsgårdar medan de endast kan läsa och skriva i sina egna 
dagböcker. De som arbetar på fritidskontoret kan se informationen från 
alla fritidsgårdar och de kan även ändra i allt data. Fritidskontoret kan 
administrera innehållet i databasen, t.ex. att lägga till och ta bort 
aktiviteter, grupper, intressen och användare. Standardrapporterna är inte 
färdiga ännu, detta pga. att vi har gjort OLAP kuber och kopplingen 
mellan dessa och programmet är ännu inte klara. 
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Diskussion 
 
Resultatet av vårt examensarbete är att fritidskontoret och fritidsgårdarna 
får ett välfungerande program som innebär att arbetsbördan minskar för 
alla inblandade. De kan ägna sig åt andra viktigare arbetsuppgifter än att 
sammanställa fakta för hand som var fallet med den föregående 
databaslösningen. Det innebär också kraftigt minskad risk för felaktigheter 
och på grund av att ingen har direkt åtkomst till databas tabellerna kan de 
inte heller föra in felaktigt data som kan innebära att databasen blir 
inkonsekvent eller t o m kraschar. 
 
För fritidskontoret är arbetet som utförts mycket betydelsefullt. Det 
minskar den egna arbetsinsatsen för att få fram information och statistik. 
Fritidsledarna på fritidsgårdarna slipper sammanställa resultatet och 
skicka in detta till fritidskontoret, det har visat sig vara ett problem att få 
fritidsledarna att göra detta i tid. Med hjälp av programmet kan de på 
fritidskontoret snabbt och enkelt ställa samman de rapporter de behöver 
precis när de vill. De kan välja att sammanställa resultat från alla 
fritidsgårdar sammanslaget eller sammanställa resultatet gård för gård. 
 
Vi anser att vi valde rätt utvecklingsverktyg för att lösa vår uppgift. Visual 
Studio .NET är det överlägset bästa verktyget för tillfället för att utveckla 
denna typ av serverbaserade webblösningar anser vi. Dessutom vet vi att 
Skellefteå Kommun ska uppgradera sitt system till vad som krävs för att 
köra dessa typer av lösningar. Det känns även bra att veta att vår lösning 
inte kommer att vara inaktuell om något år, utan kommer förmodligen att 
hålla många år framöver. 
 
Vi har märkt betydelsen av att vara ansvarig för olika delar av projektet, 
t ex kundkontakt, analys, design och implementation. Det kan bli mycket 
att hålla reda på om man ska vara ansvarig för allt från projektplanering, 
kundkontakt, osv. Fördelarna med detta är däremot att man lär sig oerhört 
mycket, man slipper sitta med en och samma sak hela tiden och det kan 
lätt bli monotont. 
 
De problem vi har haft under examensarbetet har varit: 
Vi fick inte tag i de ansvariga på kommunens IT avdelning så vi kunde 
inte bestämma vilken utvecklingsmiljö och databas vi skulle använda oss 
av förrän halva tiden av examensarbetet hade gått. Vi hade problem med 
att installera .NET, det tog ca två dar för oss att installera programvaran så 
att vi båda två kunde börja utveckla programmet. 
 
.NET är en ny utvecklingsmiljö från Microsoft vilket vi har märkt genom 
att programmet inte är riktigt stabilt. Vi har förlorat en del data och 
programmet har låst sig ibland helt utan synbar anledning vilket även det 
har lett till att data har gått förlorat. 
 
Vad vi hade kunnat göra bättre skulle nog vara att vi borde ha läst på lite 
mer om att programmera i .NET. Vi har vid flera tillfällen upptäckt i 
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efterskott att vi kunnat lösa en del programmering med inbyggda 
funktioner. 
 
Möjliga vidareutvecklingar: 
Skapa ett forum för alla fritidsgårdar där även skolungdomarna kan logga 
in. Forumet kan innehålla chatt, gästbok, skolfoton, anslagstavla osv. 
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Bilaga 1 
 
Tidsplan 
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Vecka 13 (4 dagar) 
Kravspecifikation 
Kundkontakt 
Forskning/Utredning 
Analys 
 
Vecka 14 (4 dagar) 
Avslut: Kravspecifikation 
 
Kundkontakt 
Kontakt med IT-avdelningen- utredning av möjliga lösningar utifrån detta. 
Forskning/Utredning 
Analys 
 
Vecka 15 (5 dagar) 
Kundkontakt- Förslagsskisser 
Forskning/Utredning 
Analys 
Design 
Inlärning av utvecklingsverktygen 
 
Vecka 16 (5 dagar) 
Avslut: Forskning/Utredning 
Analys 
 
Kundkontakt 
Design 
Skalbyggning 
 
Vecka 17 ( 5 dagar) 
Avslut: Design 
 
Kundkontakt 
Halvtidsrapport till Uminova 
Implementation 
 
Vecka 18 ( 5 dagar) 
Kundkontakt 
Implementation 
Deltestning 
 
Vecka 19 ( 4 dagar) 
Kundkontakt 
Implementation 
Deltestning- Testgrupp, tillsatt av kund 
 
Vecka 20 ( 5 dagar) 
Kundkontakt 
Implementation 
Deltestning 
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Vecka 21 ( 4 dagar) 
Avslut: Implementation 
Deltestning 
 
Kundkontakt 
Systemtestning 
 
Vecka 22 ( 5 dagar) 
Avslut: Systemtestning 
 
Kundkontakt 
Installation av systemet 
 
Vecka 23 ( 5 dagar) 
Dokumentation/Rapportskrivning 



Bilaga 2 
 
Beskrivning 
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Webbaserad medlemsdatabas för fritidsgårdarna i 
Skellefteå Kommun 
 
Utredning/ Forskning: 
Utifrån våra krav ska vi forska om vilka tekniska möjligheter som är bäst 
lämpade för vår uppgift. Vi måste eventuellt rätta oss efter vissa tekniska 
krav, ex OS, säkerhetsaspekter, vad finns tillgängligt?, våra förkunskaper, 
webbläsare, allmänt vad som passar vår lösning. 
 
Användare: Fritidsledare och gårdsföreståndare i Skellefteå Kommun, 
Fritidskontoret. 
Gårdsfolket är de som kommer att föra in datat och de på fritidskontoret 
kommer att använda detta som underlag för statistik. 
 
Övergripande Funktionalitet: Fritidsgårdspersonalen ska kunna logga in 
med användarnamn och lösenord. Man ska endast kunna ändra i sin egen 
gårds data. Exempel på vad som ska lagras är namn, ålder, intressen mm. 
Fritidskontorspersonalen ska kunna komma åt allt data för att göra 
sammanställningar av alla gårdars data. Detta ska även kunna skrivas ut. 
Rapporter och adressetiketter ska kunna skapas. 
Användargränssnittet ska utvecklas i samråd med ansvarig på 
fritidskontoret, detta för att det ska bli så användarvänligt som möjligt och 
så att det fyller sin funktion. 
En uppdelning ska finnas, medlemsregister där man matar in nya 
medlemmar och besöksregister där man matar in besöksfakta. 
 
Medlemsregister: 
Används för att mata in nya medlemsuppgifter, och för att eventuellt 
ändra i deras data. En del poster kommer att delas upp (förnamn, 
efternamn) och någon ska tas bort. Utseendet ska se ut enligt 
överenskommelse med kund. 
Sökning ska kunna göras med flera alternativ, sökformuläret som kommer 
upp ska se ut som inmatningsformuläret. Där ska man kunna fylla i 
sökkriterierna, det är fortfarande öppet hur många sökkriterier man får 
använda men ca 3-5 stycken kan vara lämpligt. Informationen från 
sökningen ska kunna användas till utskrift av etiketter och till adresslistor 
(Skola, Namn, Adress, Telefonnummer). De använder sig av 
standardetiketter av storleken 70x36 mm, exempel finns i pärmen. En 
eventuell utökning kan bli att man även skriver ut adressen på dokumentet 
man ska skicka så att det passar kommunens standardkuvert. 
 
Besöksregister (dagbok): 
Används för att mata in de dagliga aktiviteterna. Ur denna ska man kunna 
få rapporter efter datumkriterier (ex månad, år, vecko) och gårdsvis (en, 
flera, alla). Rapporten ska kopplas till excel. Det kommer att finnas ett 
antal standardrapporter, formatet på dessa är inte bestämt ännu. 
Utseendet ska förbättras, tex använda sig av comboboxar på aktiviteterna. 
Inmatning av fritidsledare är inte bestämt hur det ska se ut ännu. 
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Gårdsrapporten som finns idag kommer att få en del nya funktioner, t ex 
Summering av antalet besökare, tjejer, killar, snitt osv. 
 
Utseende: 
Det ska vara enkelt, inte rörigt. Gärna likna intranätet avseende menyer till 
vänster. 



Bilaga 3 
 
Kravspecifikation 
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Webbaserad medlemsdatabas för fritidsgårdarna i 
Skellefteå Kommun 
 
Utveckling av en webbaserad databas för att lagra uppgifter om 
medlemmar och besöksfrekvens på fritidsgårdarna i Skellefteå Kommun. 
Databasen ska användas av fritidsgårdspersonalen som ska kunna logga in 
med användarnamn och lösenord. Användaren ska ha behörighet att ändra 
data i sin egen gårds databas, men endast kunna titta i de andra gårdarnas 
information. Databasen innehåller två uppdelningar, dessa är: 
 
• Medlemsinformation som innehåller bland annat namn, födelsedata, 

adressuppgifter, intressen, medlem i ”grupp” och skola. 
• Besöksinformation som innehåller uppgifter om besöksfrekvens och 

aktiviteter fördelade på kön och olika tider. 
 
Man ska kunna göra sammanställningar per gård och totalt för alla gårdar 
med hjälp av ett antal standardrapporter som ska utarbetas (Exempel: 
medlemslista). I besöksrapporterna ska användaren kunna välja tidsperiod 
och fler val såsom uppdelning av kön och olika grupperingar av 
fritidsgårdar. Medlemsinformationen ska kunna användas till utskick,  
ex. Om en fritidsledare vill skicka brev till alla motorintresserade, så ska 
man kunna välja att skriva ut adressetiketter till de medlemmar som 
kryssat för att de är motorintresserade. Etiketterna ska innehålla namn, 
adress, postnummer och ort. Det finns ett färdigt format som ska 
användas. 
Från medlemsdatabasen ska man kunna hämta rapporter som tex 
tidsperiod/antal/ålder/kön enskilt eller i form av grupperingar som tex 
”högstadie” , gymnasie osv  
Användargränssnittet ska utarbetas tillsammans med ansvarig på 
Fritidskontoret så att det blir ett användarvänligt program och att det blir 
som beställaren tänkt sig. För kunden är det viktigt att det blir 
användarvänligt, lättåtkomligt och att utdata ska vara lätt att få med hjälp 
av standardrapporterna. 
Programmet ska fungera i kommunens standardupplösning, 800x600 och 
17” skärm. 
 
Utredning av olika tekniker för möjliga lösningar ska göras, ex .NET, 
PHP, ASP eller JSP (se förkortningar). 
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Beskrivning av procedurer 
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AddToComments 
 
Inparametrar: 
@in_comments varchar (1000):  Kommentar på 
kvällen 
@in_evaluation varchar (1000):  Utvärdering av 
kommentar 
@in_suggestion varchar (1000):  Förslag till åtgärd 
 
Funktionalitet: 
Ska användas till att skriva dagbok. 
Lägger in kommentarer, utvärderingar och förslag till åtgärd i tabellen, 
lägger till sitt uid i dagboksbladet. 
 
AddToDiary  
 
Inparametrar: 
@in_visitYear int:   Besöksåret 
@in_YouthRecreationCentreName varchar(15): Gårdsnamn 
@TodaysDate varchar(11)   Dagbokens datum 
 
Funktionalitet: 
Ska användas till att skriva dagbok. 
Lägger in dagens datum, besöksår och den aktuella gården i  ett nytt 
”dagboksblad”. 
 
AddToDiary_TimeofDay 
 
Inparametrar: 
@in_TimeOfDay_uid int:   ID på ”vilken del” 
av dagen det är 
@in_valueG int:   Antal flickor som 
varit på gården 
@in_valueB int:   Antal pojkar som 
varit på gården 
 
Funktionalitet: 
Ska användas till att skriva dagbok. 
Lägger in vilken ”del av dagen” det är och antalet besökare som varit på 
gården denna dag. 
Lägger in sitt uid i dagboksbladet, detta för att det kan vara flera sådana 
här på en dagbokssida eftersom det kan förekomma flera olika tidpunkter 
på en dag. 
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AddToInterestsProposal 
 
Inparametrar: 
@in_name varchar (255):  Sträng med eget förslag på 
intresse 
 
Funktionalitet: 
Hör till medlemsdatat. 
Lägger in det egna förslaget i tabellen och lägger in sitt uid i medlemsdata 
bladet. 
 
 
AddToMember 
 
Inparametrar: 
@in_memberYear int:   Medlemsår                
(2001-2002) 
@in_memberNo int:   Medlemsnummer         
(obligatorisk) 
@in_firstName varchar(50):  Förnamn                       
(obligatorisk) 
@in_lastName varchar(50):  Efternamn                     
(obligatorisk) 
@in_dateOfBirthYY int:   Födelseår                      
(obligatorisk) 
@in_dateOfBirthMM int:   Födelsemånad 
@in_dateOfBirthDD int:   Födelsedag 
@in_sex varchar(50):   Kön (Tjej, kille)            
(obligatorisk) 
@in_streetAddress varchar(50):  Gatunamn                      
(obligatorisk) 
@in_zipcode bigint:   Postnummer                   
(obligatorisk) 
@in_placeName varchar(50):  Ortsnamn                       
(obligatorisk) 
@in_phoneNo varchar(30):  Telefonnummer 
@in_guardian varchar(50):  Målsmän 
@in_school varchar(50):   Skola 
@in_grade tinyint:   Årskurs  (denna 
eller Inte skola oblig) 
@in_notSchool tinyint:   Inte skola (dvs 
jobbar) 
@in_YouthRecreationCentres_uid varchar(15): Gårdsnamn 
(automatiskt) 
 
Funktionalitet: 
Lägger in allt medlemsdata som har matats in i formuläret. 
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AddToMemberData_Groups 
 
Inparametrar: 
@in_groups_id varchar(50):  Grupp namn 
 
Funktionalitet: 
Hör till medlemsdatat. 
Hämtar id på gruppen och lägger in sitt uid i medlemsdata bladet. Detta 
för att en medlem kan tillhöra flera grupper. 
 
 
AddToMemberData_Interests 
 
Inparametrar: 
@in_interest varchar(50):  Intressenamn 
 
Funktionalitet: 
Hör till medlemsdatat. Lägger in intresseID och lägger in sitt uid i 
medlemsdata bladet. Detta för att en medlem kan ha flera intressen.  
 
 
AddToOrg 
 
Inparametrar: 
@in_org varchar (255):  Organisationsnamnet 
 
Funktionalitet 
Lägger in organisationsnamnet i organisationstabellen, och lägger in idt i 
medlemmens medlemsdata. 
 
 
AddToRecreationLeaders  
 
Inparametrar: 
@in_leaders varchar (255): Namn på ledarna 
@in_hoursToday int:  Summa timmar de jobbat 
@TodaysDate varchar(11): Dagbokens datum 
 
Funktionalitet: 
Används till dagboken. 
Lägger in fritidsledare och det totalt antal timmar de jobbat under dagen. 
Dagens datum läggs in för att det används vid läsning av dagbok, man 
summerar totalt antal timmar med hjälp av datumet. 
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Admin_DeleteActivitieProp   
 
Inparametrar: 
@in_activitiePropName varchar(50):  Aktivitetstypens 
namn 
 
Funktionalitet: 
Tar bort den aktivitetstyp som admin vill ta bort från tabellen. Tar även 
bort de poster i Activites_ActivitiesProp tabellen som innehåller 
aktivitetstypen. 
 
 
Admin_DeleteActivities   
 
Inparametrar: 
@in_activitieName varchar(50):  Aktivitetens namn 
 
Funktionalitet: 
Tar bort den aktivitet som admin vill ta bort från aktivitetstabellen. Tar 
även bort de poster i Activites_ActivitiesProp tabellen som innehåller 
aktiviteten. 
 
 
Admin_DeleteGroups   
 
Inparametrar: 
@in_group varchar(50):   Gruppens namn 
 
Funktionalitet: 
Tar bort den grupp som admin vill ta bort i från tabellen med grupper och 
tar även bort gruppen ifrån kopplingstabellen MemberData_Groups i 
databasen. 
 
 
Admin_DeleteInterests   
 
Inparametrar: 
@in_Interest varchar (50):   Namnet på 
intresset  
 
Funktionalitet: 
Tar bort intresset från intresse tabellen, tar även bort intresset från 
kopplingstabellen MemberData_Interests. 
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Admin_DeleteYouthRecreationCentres   
 
Inparametrar: 
@in_YouthRecreationCentres varchar (50) Gårdsnamn 
 
Funktionalitet: 
Tar bort fritidsgården från tabellen. Sätter alla celler i databasen som 
innehåller fritidsgårdsnamnamnet till NULL, detta för att man ändå ska 
kunna visa gammalt data för användaren av programmet. 
 
 
AdminAdd_Group 
 
Inparametrar: 
@in_Groups varchar (50):   Gruppens namn 
 
Funktionalitet: 
Används av admin för att lägga till en ny grupp. 
 
 
ChangePassWord 
 
Inparametrar: 
@UserName nvarchar (50):  Användarnamn 
@Password nvarchar (50):   Lösenordet 
@RecreationC nvarchar (50):  Gårdsnamn 
 
Utparameter: 
@UserID int:   Returnerar användar id om 
uppdateringen lyckades, annars returnerar den 0. 
 
Funktionalitet: 
Uppdaterar tabellen för lösenordsdata. 
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ChangeUserInfo 
 
Inparametrar: 
@UserName varchar (50):   Användarnamn 
@Password varchar (50):   Lösenord 
@RecreationC varchar (50):  Gårdsnamn 
@role varchar (50):   Användarroll 
@id int:    Tabell id 
@centreNr int:   Id på gårdsnamnet (denna får 
vara kvar som id pga id hämtas från en procedur innan denna procedur 
anropas) 
 
Funktionalitet: 
Gör ändringarna i Logins tabellen som användaren vill göra. 
 
 
CreateUser  
 
Inparametrar: 
@UserName varchar (50):   Användarnamn 
@Password varchar (50):   Lösenord 
@RecreationC varchar (50):  Gårdsnamn 
@RecreationCNr int:   Gårdsid 
@role varchar(50):   Användarroll 
 
Utparametrar: 
@UserID int:   Returnerar noll om användaren 
redan finns, skapas en ny användare returneras ”rad idt.”. 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om användaren redan finns, finns den inte så skapas en ny 
användare, datat om den nye användaren sparas i en tabell. 
 
 
DeleteUser   
 
Inparametrar: 
@UserName nvarchar (50):  Användarnamn 
@RecreationC nvarchar (50):  Gårdsnamn 
 
Utparameter: 
@UserID int:   Returnerar 1 om borttagningen 
lyckades, annars 0. 
 
Funktionalitet: 
Tar bort den användare som admin har valt att ta bort. 
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GetLoggedInUser 
 
Inparametrar: 
@userName Varchar(50):   Användarnamn 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om användaren finns. 
 
 
GetRole 
 
Inparametrar: 
@Username nvarchar(50):   Användarnamn 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om användaren har en roll(för att kolla om användaren får gå 
in på sidan eller inte.) 
 
 
ps_AddNewGroup 
 
Inparametrar: 
@in_group varchar(50):   Gruppens namn 
 
Utparameter: 
Returnerar 1 om gruppen redan finns i DB annars returneras 0. 
 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar först så att gruppen inte redan finns. Lägger in den nya 
gruppen i grupp tabellen. 
 
 
ps_AddToActivitiesControl 
 
Inparametrar: 
@activitieName varchar (25):  Aktivitetsnamn 
@in_activitiesProp varchar (25):  Akrivitetstyp 
@in_valueG int:   Antal flickor som 
deltagit 
@in_valueB int:   Antal pojkar som 
deltagit 
 
 
Funktionalitet: 
Sparar de aktiviteter som användaren har matat in. (När dagboken sparas 
sätts dagboksidt in på de rader som hör till dagboken.) 
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ps_AddToDiary 
 
Inparametrar: 
@in_visitYear int:   Besöksåret 
@in_YouthRecreationCentreName varchar(15): Gårdsnamn 
@TodaysDate varchar(11):  Dagboksdatumet 
@in_comments varchar (1000):  Kommentar 
@in_evaluation varchar (1000):  Utvärdering 
@in_suggestion varchar (1000):  Förslag till åtgärd 
@in_leaders varchar (255):  Ledare 
@in_hoursToday int:   Ledartimmar 
 
Funktionalitet: 
Anropar de procedurer som hör till att spara dagboken. 
 
ps_AddToMember   
 
Inparametrar: 
 
@in_memberYear varchar(10):  Medlemsår
 (2001-2002) 
@in_memberNo int:   Medlemsnummer 
(obligatorisk) 
@in_firstName varchar(50):  Förnamn (obligatorisk) 
@in_lastName varchar(50):  Efternamn (obligatorisk) 
@in_dateOfBirthYY int:   Födelseår 
 (obligatorisk) 
@in_dateOfBirthMM int:   Födelsemånad 
@in_dateOfBirthDD int:   Födelsedag 
@in_sex varchar(7):   Kön (Tjej, kille)     
(obligatorisk) 
@in_streetAddress varchar(50):  Gatunamn
 (obligatorisk) 
@in_zipcode bigint:   Postnummer
 (obligatorisk) 
@in_placeName varchar(50):  Ortsnamn
 (obligatorisk) 
@in_phoneNo varchar(30):  Telefonnummer 
@in_guardian varchar(50):  Målsmän 
@in_school varchar(50):   Skola 
@in_grade tinyint:   Årskurs (denna 
eller Inte skola oblig) 
@in_notSchool tinyint:   Inte skola (dvs 
jobbar) 
@in_date datetime:   Datum 
@in_YouthRecreationCentreName varchar(15): Gårdsnamn 
(automatiskt) 
@in_name varchar (255):   Eget förslag 
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@in_org varchar (255):  
 Organisationsnamn 
 
Funktionalitet: 
Anropar de procedurer som sparar medlemsdatat. 
 
ps_Admin_DeleteTimeOfDay 
 
Inparametrar: 
@in_timeOfDay varchar(50):  Gruppens namn 
 
Funktionalitet: 
Tar bort den tid på dagen som admin vill ta bort, tar även bort de som är 
inlagda i Diary_TimeOfDay. 
 
 
ps_AdminAdd_Activities_ActivitiesProp     
 
Inparametrar: 
@in_ActivitiesProp_activitieName varchar (50): Aktivitetstyp 
@in_Activities_activitieName varchar (50):  Aktivitet 
 
Utparameter: 
Returnerar 1 om aktivitetstypen redan finns i DB annars returneras 0. 
 
Funktionalitet: 
Används av admin för att lägga till aktivitetstyp. 
Kollar så att aktivitetstypen inte redan finns, om den inte finns lägger den 
in den nya aktivitetstypen i ActivitiesProp tabellen. Lägger även in 
kopplingen till kopplingstabellen Activities_ActivitiesProp. (Ny 
aktivitetstyp kopplas till befintlig aktivitet) 
 
 
ps_AdminAdd_TimeOfDay 
 
Inparameter: 
@in_TimeOfDay varchar (50):  Tid på dagen 
 
Utparametrar: 
Returnerar 1 om tiden på dagen redan finns i DB annars returneras 0. 
 
Funktionalitet: 
Används av admin för att lägga till en ny tid på dagen. 
Kollar så att tiden på dagen inte redan finns i DB, om den finns läggs inte 
tiden in, om den inte finns så läggs tiden in. 
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ps_AdminAdd_YouthRecreationCentre 
 
Inparametrar: 
@in_YouthRecreationCentre varchar (50):  Gårdsnamn 
 
Utparameter: 
Returnerar 1 om gårdsnamnet redan finns i DB annars returneras 0. 
 
Funktionalitet: 
Används av admin. Kontrollerar först så att gårdsnamnet inte redan finns. 
Lägger sedan in det nya gårdsnamnet. 
 
 
ps_AdminAddActivitie    
 
Inparametrar: 
@in_Activities_activitieName varchar (50): Aktvitetsnamn 
 
Utparameter: 
Returnerar 1 om aktivitetsnamnet redan finns i DB annars returneras 0. 
 
Funktionalitet: 
Används när admin vill lägga till en ny aktivitet. Kontrollerar först så att 
aktiviteten inte redan finns, lägger sedan till aktiviteten i tabellen. 
 
 
ps_AdminAdd_Interest 
 
Inparametrar: 
@in_Interests varchar (50): Namn på intresset 
 
Utparameter: 
Returnerar 1 om intresset redan finns i DB annars returneras 0. 
 
Funktionalitet: 
Används när admin vill lägga till ett nytt intresse i tabellen Interest. 
 
 
ps_Change 
 
Inparametrar: 
@uid int:    Dagboks ID 
 
Funktionalitet: 
Används när användaren vill titta närmare på en dagbok i changes. 
Proceduren returnerar dagboken som har det id som är inparameter. 
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ps_CheckActivitiesControl 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om det finns aktiviteter inlagda utan dagboks ID, detta pga 
aktiviteterna läggs in före dagboken, skulle det bli något fel så att 
dagboken inte sparas så vill man ta bort de eventuellt inlagda 
akriviteterna. 
Returnerar 0 om det inte finns några aktiviteter inlagda utan dagbok, 
returnerar 1 om det finns aktiviteter inlagda utan dagbok. 
 
 
ps_CheckCentreName 
Inparametrar: 
@in_YouthRecreationCentres varchar (15): Gårdsnamn 
Funktionalitet: 
Kollar om gårdsnamnet finns I tabellen, om det finns returnerar den 1 
annars returnerar den 0. 
 
 
ps_CheckIfDiaryExist   
 
Inparametrar: 
@TodaysDate varchar(11):  Dagboksdatum 
@in_YouthRecreationCentreName varchar (15): Gårdsnamn 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om dagboken finns, om den finns returneras 1, om den inte 
finns returneras 0. 
 
 
ps_CheckUserName   
 
Inparametrar: 
@in_uid int:    Användar ID 
@in_name char(50):   Användarnamn 
@in_youthRecreationCentreName char (15): Gårdsnamn 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om användaren redan finns, om användaren finns returneras 
1, finns inte användaren returneras 0. 
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ps_DeleteActivities 
 
Funktionalitet: 
Tar bort de aktiviteter som inte har någon dagbok kopplad till sig. Detta 
pga aktiviteterna är inlagda före dagboken, och om dagboken av någon 
anledning inte blir sparad så måste dessa aktiviteter tas bort annars 
kommer de att tillhöra nästa dagbok som läggs in. 
(ps_DeleteFromActivitiesControl är identisk med denna procedur, men 
pga tidsbrist får båda vara kvar) 
 
 
 
ps_DeleteDiary 
 
Inparametrar: 
@in_YouthRecreationCentreName varchar(15): Gårdsnamn 
@TodaysDate varchar (11):  Datum 
 
Funktionalitet: 
Anropar de procedurer som tar bort det som tillhör den aktuella dagboken. 
 
 
ps_DeleteFromActivitiesControl 
 
Funktionalitet:  
Tar bort de aktiviteter som inte har någon dagbok kopplad till sig. Detta 
pga aktiviteterna är inlagda före dagboken, och om dagboken av någon 
anledning inte blir sparad så måste dessa aktiviteter tas bort annars 
kommer de att till höra nästa dagbok som läggs in. (ps_DeleteActivitie är 
identisk med denna procedur, men pga tidsbrist får båda vara kvar) 
CREATE PROCEDURE dbo.ps_DeleteFromActivitiesControl AS 
 
 
ps_DeleteMember   
 
Inparametrar: 
@MemberNo:   Medlemsnummer 
 
Funktionalitet:  
Anropar de procedurer som tar bort allt som har med den aktuella 
medlemmen att göra. 
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ps_GetDiary 
 
Inparametrar: 
@todaysDate varchar(11):   Datum 
@youthRecreationCentresName varchar(15): Gårdsnamn 
 
Funktionalitet:  
Hämtar den aktuella dagboken. 
 
  
ps_MemberNo 
 
Inparametrar: 
@in_memberNo int:   Medlemsnummer 
 
Funktionalitet:  
Kontrollerar om medlemmen finns i DB, finns medlemmen returneras 1, 
om medlemmen inte finns returneras 0. 
 
 
ps_ReadActivitiesToDiary 
 
Inparametrar: 
@todaysDate varchar(11):   Datum 
@in_YouthRecreationCentreName varchar (15): Gårdsnamn 
 
Funktionalitet:  
Används vid läsning av dagbok, hämtar de aktiviteter som finns i DB som 
hör till den aktuella dagboken.  
 
 
ps_SelectAllCentresNames 
 
Funktionalitet:  
Hämtar alla gårdars namn. 
 
 
ps_UpdateActivitiesControl   
 
Funktionalitet: 
Anropas av ps_AddToDiary. Lägger in den senaste dagbokens ID i de 
celler i tabellen ActivitiesControl där dagboks ID är NULL. Detta pga 
ActivitiesControl tabellen fylls i före dagboken sparas. 
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ValidateUser 
 
Inparametrar: 
@Username nvarchar(50):   Användarnamn 
@Password nvarchar(50):   Lösenord 
 
Utparametrar: 
@LoginID int:   Tabell ID 
 
 
Funktionalitet: 
Kontrollerar om användaren finns. 
 
ZoomMember 
 
Inparametrar: 
@uid int:    Medlems ID 
 
Funktionalitet: 
Hämtar allt data om den aktuella medlemmen. 
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V_MemberData 
 
Denna vy används vid sökning av en medlem. Den visar allt data som en 
medlem kan ha. När man söker görs SQL-sträng som talar om vilka 
sökkriterier man vill söka på. Resultatet hämtas då från denna vy. Om 
man sedan väljer att skriva ut adressetiketter eller adresslista så används 
samma söksträng. 
 
 
V_Diary 
 
Denna vy används vid läsning av gårdens dagbok. Den visar all 
information som kan finnas i dagboken. När man vill läsa sin dagbok körs 
en lagrad procedur som använder sig av vyn för att hämta det specifika 
datat.  
 
 
V_UserInfo 
 
Används när administratören vill se användarinformation. Den hämtar 
användarnamn, lösenord, fritidsgårdstillhörighet.  
 
 
V_Interests 
 
Denna vy används vid sök medlem och lägg till medlem. Den används 
även när administratören vill ta bort något intresse. 
 
 
V_MemberInGroupList 
 
Denna vy används sök medlem och lägg till medlem. Den används även 
av administratören när den vill kunna ta bort någon grupp. 
 
 
V_ChangeDiary 
 
Denna vy används vid menyvalet ändra dagbok. Gårdsnamn och datum 
visas så att användaren kan välja den dagbok som den vill titta närmare på 
för att sedan ändra i. 
 
 
V_DiaryActivities 
 
Används när man läser en dagbok och när man ändrar i en dagbok för att 
hämta aktivitet, aktivitetstyp, antal aktiviteter flickor och antal aktiviteter 
pojkar för den specifika dagboken. 
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V_hoursTotaly 
 
Används för att räkna ut totalt antal arbetade timmar på fritidsgården. 
 
V_LoggedInUser 
 
Används för att bestämma vilka rättigheter en användare har att göra olika 
saker. Även för att kontrollera vilken gård den inloggade användaren 
tillhör. 
 
 
V_Logins 
 
Används när administratören vill ändra i någon användares information. 
Den hämtar användarnamn, lösenord, fritidsgårdstillhörighet och 
användarroll, alla dessa kan administratören ändra. 
 
 
V_Activities 
 
Denna vy visar alla aktiviteter och dess typer som finns. 
 
 
V_MemberNo 
 
Används vid läsning och ändring av dagboken för att räkna ut det totalt 
antal arbetade timmar på gården. 
 
 
V_StdRapport3 
 
Används till standardrapport nummer 3, medlemsstatistik åldersgrupperat. 
 
 
V_StdRapport4 
 
Används till standardrapport nummer 4, besöksstatistik per månad. 
 
 
V_StdRapport5 
 
Används till standardrapport nummer 5, besöksstatistik per gård. 
 
 
V_StdRapport6 
 
Används till standardrapport nummer 6, besöksstatistik totalt. 
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V_Rap7Rap8 
 
Används till standardrapport nummer 7 och 8. Visar besöksstatistik per 
tidsenhet per gård och besöksstatistik per tidsenhet totalt. 
 
 
V_StdRapport9 
 
Används till standardrapport nummer 9 och 10, aktivitetsdeltagande per 
gård och aktivitetsdeltagande totalt. 
 
 
V_StdRapport11 
 
Används till standardrapport nummer 11, gruppdeltagande per gård. 
 
 
V_StdRapport12 
 
Används till standardrapport nummer 12, gruppdeltagande totalt. 
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Start

Användaren surfar till inloggningssidan

Användaren matar
in anvnamn och

lösenord

Skicka Login förfrågan

Kontrollera om
användarnamnet och
lösenordet är giltigt.

När användaren trycker på
login knappen skickas en login
förfrågan till servern.
Där kontrolleras om användarnamnet
och lösenordet är korrekt.
Om det ej är det så skickas ett
felmeddelande ut om att inloggningen
misslyckades.
Annars kontrolleras vilken gärd
användaren tillhör och så sätts
användarens rättigheter efter detta. En
timing sätts till 15 minuter, om användaren
varit inaktiv så länge loggas den automatiskt
ut. Nästa gång den gör ett val kommer
den att omdirigeras till loginsidan och få
logga in på nytt.
Fritidskontorets användare kommer
att ha admin rättigheter. De andra
kommer att loggas in på respektive
gård. Man ska endast kunna läsa och
skriva I sin egen gårds dagbok.

Kontroll vilken gård
användaren ska

loggas in på.
Ge rättigheter efter

detta.

Lyckad inloggning

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Misslyckad inloggning

Meddelande:
Inloggningen misslyckades.
Felaktigt användarnamn eller
lösenord. Försök igen.

SlutSlut

Gå till rätt startsida

Användaren är på
startsidan.

Lösningsförslag
Inloggning:
1) Användarnamn är gårdsnamnet.
Lösenordet är självvalt.
Detta blir ej bra om man vill kunna lägga till fler användare på en gård.

2) Användarnamnet behöver inte vara gårdsnamnet. Det kan ju vara det nu när de endast ska
ha en användare per gård. Man kan ha en ”post” som talar om vilken gård man tillhör istället.
Lösenordet är självvalt.

Fritidskontoret ska kunna administrera detta. Om någon har glömt bort sitt lösenord ska de kunna
gå in och ändra till ett nytt eller kolla vad lösenordet är.

Login
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������Procedurer & vyer
ValidateUser
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Logga ut Start

Användaren väljer att logga ut
Skicka Logga ut begäran

När användaren väljer att logga ut
omdirigeras denna till loginsidan.
Authentiserings cookien tas sedan bort
så att inte någon annan ska kunna komma
in på sidan.

Slut

Användaren
omdirigeras till

loginsidan.
Authentiserings
cookien tas bort.
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Start

Förmå
användaren att

mata in det
nuvarande

lösenordet en
gång och det nya
lösenordet 2ggr.

Användaren väljer menyvalet byt lösenord.

Tillåtelse att
ändra

Verifiera det inmatade

Ja Nej

Uppdatera
lösenordet.
Meddela att
ändringen
lyckades.

Meddela att det
blev ngt fel vid
inmatningen.
Försök igen.

Ev avbryts det härSlut

Användaren väljer att byta lösenord själv.
Sidan där man får mata in det nya lösenordet kommer
att visas.
Man måste mata in sitt gamla lösenord
först, och sedan det nya lösenordet två gånger.
Detta är av säkerhetsskäl.
Kontrollera att det inmatade stämmer överens med det
som är lagrat. Om det ej gör det, avbryt ändringen och
visa ett felmeddelande. Låt användaren mata in igen.
Annars uppdateras ändringen och ett meddelande
angående detta visas.

Byt lösenord
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer
V_LoggedInUser
ChangePassWord
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Start

När en användare har tryckt
på Spara knappen

Kontrollera att de
obligatoriska rutorna är

ifyllda.

Ja
Först här postas meddelande

till servern.

Nej

Spara de
inmatade värdena

I databasen.

Markera de
felaktigt inmatade

rutorna och
meddela att man

måste fylla i
dessa.

Prova igen

Slut

Ja

Gick det bra

Meddelande att
medlemmen är

sparad.

Meddelande att
medlemmen inte

är sparad.
Nej

Prova igen

btn Spara Lägg till medlem
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������Procedurer & vyer

ps_MemberNo
ps_AddToMember
AddToMemberData_Groups
AddToMemberData_Interests

Finns medlemmen
redan i DB

Nej

Ja

Meddelande till
användaren: Vill du

spara över
medlemmen?

Ta bort den
befintliga

medlemmen från
DB.

Ja

Start

Gå till den valda sidan

Hämta datum, medlemsår och
fritidsgård. Skriv ut dessa i

respektive fält.

Hämta de grupper som finns till
listboxen.

Hämta de intressen som finns till
listboxen.

Användaren har genom menyval att
 lägga till en medlem.

Slut

Grupper och intressen läses in från
databasen vid laddning av sidan.

mnu Lägg till medlem
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������Procedurer & vyer

V_MemberInGroupList
V_Interests
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Start

Slut

Användaren har tryckt på Sök knappen

Är sökkriterier
inmatade

Ja Nej

Alla poster som
tillhör gården

hämtas. Skicka ut
sökresultatet till

webbläsaren

Läs in
sökkriterierna och
sök efter träffar i

databasen.

Fick vi några träffar

Ja Nej

Skicka ut
sökresultatet till

webbläsaren

Sökresultatssidan ska anv
sig av paging för att visa
posterna. När man väljer en
viss post ska man få se
dennas info.

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren

Meddelande:
Sökningen gav
inga träffar.

btn Sök medlem
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer
V_MemberData

Start

Gå till den valda sidan

Hämta de grupper som finns till
listboxen.

Hämta de intressen som finns till
listboxen.

Användaren har genom menyval valt
 att söka efter en medlem.

Grupper, fritidsgårdar och intressen är
sådana att de kan administreras.För att
formulären då ska bli dynamiskt upplagda
skapas dessa poster när man väljer att
 surfa in på sidan.

Slut

Skicka sidan till webbläsaren

mnu Sök medlem

Grupper och intressen läses in från
databasen vid laddning av sidan.

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer

V_MemberInGroupList
V_Interests

 



                                                                                                                             6 
 

Start

Användaren har tryckt på spara.

Spara den inmatade
aktivitetstypen och
tillhörande aktivitet i

DB

Sparningen lyckades,
användaren kan välja att

spara ny aktivitetstyp,
eller att avsluta.

Ja

Sparningen lyckades
inte, meddelande till

användaren

Nej

Slut

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������Procedurer & vyer

V_Activities
ps_AddToActivitiesControl

Meddelande:Fel uppstod,
 posten är inte sparad

Btn Lägg till (aktiviteter)

Start

Slut

Användaren har tryckt på knappen Mata in Aktiviteter

Aktiviteter är sådana att de kan administreras.
För att formulären då ska bli dynamiskt
upplagda skapas dessa poster när man
väljer att surfa in på sidan.

Aktiviteter läses in
i comboboxen.
Sidan skapas.

Btn Mata in aktiviteter
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Start

Slut

Koll om dagboken redan finns
genom att kolla om datum +

gårdsnamn finns I databasen.Nej

Ja, dagboken finns redan

Meddelande 1:
Dagboken finns redan,
vill du spara över eller vill
du avsluta.

Användaren har tryckt på knappen spara.

Spara de inmatade
värdena i databasen.

Sparningen lyckades

Ta bort de
aktiviteter som

eventuellt redan
lagts till.

Sparningen misslyckades

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������Procedurer & vyer

V_LoggedInUser
ps_CheckIfDiaryExist
ps_AddToDiary
AddToDiary_TimeofDay
ps_AddToActivitiesControl
ps_CheckActivitiesControl
ps_DeleteActivities

Btn Spara

Meddelande 1 skickas
ut till webbläsaren.

Nej: Spara inte över

Ta bort det gamla
datat om

dagboken från
databasen

Ja: Spara över

Lyckades ta bort
det gamla datat

Lyckades inte
ta bort det gamla

datat

Meddelande:
Sparningen

misslyckades,
försök igen

Start

Slut

Användaren har valt I menyn
att skriva dagbok.

Hämta datum,
gård och
besöksår.

Skicka sidan till
webbläsaren.

mnu Skriv dagbok

Till skriv dagbok hör också
flödet att Lägga till aktiviteter.
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Hämta dagbok

Startar när anv. Trycker på
knappen Hämta dagbok

Har anv skrivit in
datum

Nej

Sök efter
datumets +

gårdsnamnets
dagbok.

Meddelande
skickas till

webbläsare

Meddelande:
Fyll I  vilket datum du
vill läsa dagboken.

Fick vi någon träff

Meddelande
skickas till

webbläsare

Ja
Nej

Meddelande:
Tyvärr sökningen
gav inga träffar.

Slut

Skapa sidan med
sökresultatet och

skicka till
webbläsaren.

Knapp för hämta
ny dagbok visas.

Eventuella aktiviterer
 visas I ett datagrid

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������������
����������������������������������������
Procedurer & vyer

V_LoggedInUser
ps_GetDiary
ps_ReadActivitiesToDiary

Btn Hämta dagbok

Ja

Start

Slut

Användaren har tryckt menyvalet Läs Dagbok

Hämta
gårdsnamn.

Skicka sidan till
webbläsaren.

Resultatssidan ska
se ut som dagboksformuläret.

OBS!!!
Man ska ej kunna ändra i denna sida.
Alla fälten görs till ej ändringsbara.

Mnu Läs dagbok

Btn Hämta ny dagbok

Hämta ny dagbok

Tömmer
dagboken, döljer

knappen hämta ny
dagbok.

Slut
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Start

Gå till den valda sidan

Hämta alla de dagbocker som
tillhör gården användaren

tillhör. Om det är admin hämtas
samtliga dagböcker. Datat visas

i ett datagrid.

Användaren har genom menyval valt
 att ändra dagbok.

Slut

mnu Ändra dagbok

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer
V_ChangeDiary

Skicka sidan till webbläsaren

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer

ps_Change
ps_ReadActivitiesToDiary

Användaren har
klickat på visa

dagbok.

Datat till den
aktuella dagboken

hämtas från DB
och skrivs ut i
fönstret i ett

likadant format
som läs &

skrivdagbok har.
Datagriden görs

osynlig.

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������Procedurer & vyer

ps_CheckIfDiaryExist
ps_DeleteDiary
ps_AddToDiary
AddToDiary_TimeofDay

Btn Se dagboken Btn Spara

Slut

Användaren har
tryckt på Spara

knappen.

Kontroll så att användaren inte
har matat in felaktiga värden,
och att den har skrivit in i de

obligatoriska fälten.Datat i fönstret är rätt.

Ta bort den gamla
dagboken och spara

den nya.

Borttagningen av den gamla dagboken gick bra
och den nya är sparad.

Meddela
användaren att det

gick bra, töm
fönstret på data.
Dölj knapparna:

Mata in aktiviteter
och Spara

Slut

Kontrollera om
användaren har ändrat

datum.

Nej datumet är inte ändrat

Datumet är ändrat

Kontrollera om det
finns en dagbok med
det nya datumet och
samma gårdsnamn i

DB.

Nej det fanns ingen sådan dagbok.

Meddela användaren.
Det finns redan en sådan

dagbok.

Start

Fel
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mnu Registrera ny användare

Registrera

Är alla obligatoriska
fält ifyllda?

Uppdatera
databasen

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Meddelande:
Fyll i de obligatoriska
fälten

Slut

Försöker igen

Gick det bra?

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Meddelande:
1) Användaren har lagts till
2) Användaren har inte lagts till
3) Användaren har tagits bort
4) Användaren har inte tagits bort
5) Användaren har uppdaterats
6) Användaren har inte uppdaterats

Försöker igen

Ja
Nej

Ja

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Nej

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������Procedurer & vyer

V_Logins
ChangeUserInfo
ps_CheckUserName
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mnu Användarinfo
Start

Admin väljer att visa användar info.

Hämta information
om användarna
från databasen.

Slut

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Procedurer & vyer
V_UserInfo
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mnu Lägg till/ ta bort

Admin har tryckt på någon av
”Lägg till” knapparna I fönstret.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������Procedurer & vyer

V_MemberInGroupList
V_Interests
ps_AddNewGroup
ps_AdminAddActivitie
ps_AdminAdd_Activities_ActivitiesProp
ps_AdminAddInterest
ps_AdminAdd_YouthRecreationCentre

När sidan laddas hämtas:
grupper, intressen,

aktiviteter, aktivitetstyper
och  gårdsnamn till

comboboxarna.

Kontroll om det de
vill lägga till redan

finns i DB.

Posten finns redan i DB. Posten finns inte I DB.

Meddela
användare att
posten redan

finns.

Spara datat I DB,
meddela att

posten är sparad.

Slut

Admin har tryckt på någon av ”Ta
bort” knapparna I fönstret.

Läs in
textsträngen och
skicka den till DB,

ta bort den
aktuella posten.

Slut

Meddela
användaren om
det gick ta bort

posten eller inte.

Start

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������Procedurer & vyer

V_MemberInGroupList
V_Interests
Admin_DeleteGroups
Admin_DeleteActivities
Admin_DeleteActivitieProp
Admin_DeleteInterests
Admin_DeleteYouthRecreationCentres
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mnu Ändra lösenord

Start

Admin väljer att ändra
sitt användarinfo

Knapptryck

Är alla obligatoriska
fält ifyllda?

Uppdatera
databasen

Ja

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Nej

Meddelande:
Fyll i de obligatoriska
fälten

Slut

Slut

Läs in datat från
DB till resp fält.

Försöker igen

Gick det bra?

Ja Nej

Meddelande
skickas ut till
webbläsaren.

Meddelande:
1) Lösenordet har ändrats.
2) Lösenordet har inte ändrats.

Försöker igen

����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������Procedurer & vyer
ChangePassWord
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mnu Ta bort användare

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������Procedurer & vyer
DeleteUser

Start

Admin har skrivit
in vilken

användare som
ska tas bort och

har tryckt på
knappen ta bort.

Gick posten att ta
bort ifrån DB.

Ja Nej

Meddela att
posten är
borttagen.

Meddela att
posten inte gick att

ta bort.

Slut
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mnu Uppdatera användarinformation

Start

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Procedurer & vyer

ps_CheckUserName
ChangeUserInfo

Admin har tryckt
på spara.

Kontroll så att admin inte har
skrivit in ett användarnamn

som redan finns.
Användaren finns i DB.

Användaren finns inte i DB.

Meddelande om
att användaren

redan finns.

Uppdatera den
aktuella

användarens data
i DB.

Slut
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1) Medlemsstatistik/ gård
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa antal flickor och pojkar indelat efter kön och gård.

Gård Antal F Antal P Totalt
Gluggen 60 51 111
osv….

2) Medlemsstatistik totalt
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa antal flickor och pojkar totalt på alla gårdar.

Antal F Antal P Totalt
820 891 1711

3) Medlemsstatistik åldersgrupperat
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa antal flickor och pojkar/ gård och åldersgrupperat.

Födelseår s:a f  s:a p Födelseår s:af  s:a p Födelseår Antal F Antal P Totalt
Gård 87  86  85 84  83  82 81  80  79..
Gluggen f 21  13  13 47
              p 16  15  13          44 osv...

4) Besöksstatistik/månad
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa besöken av antal flickor och pojkar/gård och månad.

Besök Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
Gluggen f 1     1     1      1     1     1    1    1     1      1     1     1      12
               p  2     2      2      2     2     2    2    2     2      2     2     2      24    osv.......

5) Besöksstatistik/gård
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa besöken av antal flickor och pojkar/gård.

Gård Antal F Antal P Totalt
Gluggen 12 24 36
osv….

6) Besöksstatistik totalt
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa besöken av antal flickor och pojkar totalt på alla gårdar.

Antal F Antal P Totalt
30000 35000 65000

7) Besöksstatistik/tidsenhet/gård
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa besöken av antal flickor och pojkar uppdelat på tillfällen.
Snitt på detta. Per gård. Vald månad.

Månad: Januari

Gård: Gluggen
Antal F Antal P Totalt Antal tillf Snitt

Dagtid vardag 10 11 21 3 7
Vardagkväll 10 11 21 3 7
Fre/ Lör kväll 10 11 21 3 7
Övrig helgtid 10 11 21 3 7
Totalt 40 44 84 12 7

Gård: Impuls

Dagtid vardag osv...

Man ska få välja årtal här...
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8) Besöksstatistik/tidsenhet totalt
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa besöken av antal flickor och pojkar uppdelat på tillfällen.
Snitt på detta. Alla gårdar. Vald månad.

Månad: Januari
Antal F Antal P Totalt Antal tillf Snitt

Dagtid vardag 100 110 210 3 70
Vardagkväll 100 110 210 3 70
Fre/ Lör kväll 100 110 210 3 70
Övrig helgtid 100 110 210 3 70
Totalt 400 440 840 12 70

9) Aktivitetsdeltagande/per gård
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa resp. aktiviteter/gård, uppdelat på flickor och pojkar.

Aktivitetstyp        Aktivitet             Gluggen       Söder          Duvan   osv......          Totalt
f   p f   p f   p

Kultur         Film/foto 2  1 2  1 2  1               9
        Teater/dans 3  1 3  1 3  1                           12

Natur   osv.......
Totalt                    5  2             5   2 5   2               21

10) Aktivitetsdeltagande/totalt
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa resp. aktivitet uppdelat på flickor och pojkar.

Aktivitetstyp        Aktivitet Antal F Antal P Totalt
Kultur         Film/foto 6 3     9

        Teater/dans 9 3    12

Natur   osv.......
Totalt                   15 6                     21

11) Gruppdeltagande/gård
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa resp. grupp/gård uppdelat på flickor och pojkar.

Grupp Gluggen Söder Duvan   osv..... Totalt
   f   p    f   p    f   p

Kiosk    2   2            2   2    8
Teater    1  1    2
Musik    1   1    2
Totalt    2   2    3   3    1  1   12

12) Gruppdeltagande /totalt
Denna rapport ska kopplas till Excel och den ska visa resp. grupp uppdelat på flickor och pojkar.

Grupp        Antal F Antal P Totalt
Kiosk 4 4     8
Teater 1 1     2
Musik 1 1     2
Totalt          6 6                    12
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13) Gårdsrapporten
Denna rapport ska kopplas till Excel och man ska få välja vilken period man ska göra rapporten på. Man ska
välja vilken gård man vill ha ut rapport från. Denna rapport är en sammanslagning av rapporterna 8 och 9.

Månad: Januari
Antal F Antal P Totalt Antal tillf Snitt

Dagtid vardag 100 110 210 3 70
Vardagkväll 100 110 210 3 70
Fre/ Lör kväll 100 110 210 3 70
Övrig helgtid 100 110 210 3 70
Totalt 400 440 840 12 70

Aktivitetstyp        Aktivitet Antal F Antal P Totalt
Kultur         Film/foto 6 3     9

        Teater/dans 9 3    12

Natur   osv.......
Totalt                   15 6                    21
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ASP.NET Validering 
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ASP.NET tillhandahåller extra validerings scheman genom att använda 
särskilda valideringsleverantörer. ASP.NET stödjer följande 
valideringsleverantörer: 

• Windows (default)  
• Forms  
• Passport  
• None  

För att använda sig av en sådan leverantör på en ASP.NET applikation, 
ska man använda <authentication> elementet i antingen machine.config 
eller Web.config filen på följande sätt: 
 
<system.web> 
   <!-- mode=[Windows|Forms|Passport|None] --> 
   <authentication mode="Windows" /> 
</system.web> 
 
Varje ASP.NET valideringsleverantör stödjer ett OnAuthenticate event 
som uppstår under valideringsprocessen. Detta event kan man använda för 
att implementera ett valideringsschema. Vilken av dessa 
valideringsleverantörer man använder beror vanligtvis på vilket IIS 
valideringsschema man väljer. Om man använder något annat schema än 
Anonym, kommer man troligtvis att använda sig av Windows 
leverantören. Annars kommer man att använda någon av de andra. 

Windows 

Windows valideringsleverantör förlitar sig på IIS för att uträtta den 
validering som behövs av en klient. Efter IIS validerat en klient passar den 
en säkerhets token till ASP.NET. ASP.NET konstruerar och kopplar ett 
objekt av ”WindowsPrincipal Class” till applikationen baserad på 
säkerhets token som den fått av IIS. 

Forms (Cookie) 

Detta är en av de mest kraftfulla och användbara av de nya finesser 
ASP.NET tillhandahåller. Det låter utvecklare specificera vilka filer på 
deras webbsidor som olika användare får komma åt, och det 
tillhandahåller även identifiering av en login sida. När en otillåten 
användare försöker att komma åt en sida som är skyddad av denna 
valideringsform, förflyttas de automatiskt till login sidan där de ombeds 
att identifiera sig själva. 
Om applikationen godkänner klienten, görs en cookie till klienten som 
används för efterföljande begärningar av sidor. Man kan spara 
identifierings fakta på flera sätt, såsom i en konfigurations fil eller i en 
SQL Server databas. 
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Implementation 
 
För att implementera ”forms” validering måste man implementera sin 
egen login sida och omdirigerings URL för otillåtna klienter. Man måste 
också tillverka sitt eget schema för kontovalidering. Följande är ett 
exempel av en Web.config konfiguration som använder Forms validering: 
  
<!-- Web.config file --> 
<system.web> 
   <authentication mode="Forms"> 
      <forms forms="401kApp" loginUrl="/login.aspx" /> 
   </authentication> 
</system.web> 
 
Man brukar vanligtvis konfigurera IIS för anonym validering på grund av 
att man implementerar sin egen validering. 

Passport 

Passport valideringen är en centraliserad valideringsservice som 
tillhandahålls av Microsoft. Den erbjuder en enkel inloggning och 
kärnprofil service för medlemssidor. Passport är baserad på ”forms” 
valideringsservice. När medlemssidor registrerar med Passport garanterar 
denna service en sidspecifik nyckel. Passports login server använder 
denna nyckel för att kryptera och dekryptera frågesträngarna som passerar 
mellan medlemssidan och login servern. 
 
Implementation 
 
För att implementera Passport måste man registrera sidan med Passport 
service, acceptera licensavtalet och installera Passport SDK:n. 
Nedanstående exempel visar hur Web.config filen måste se ut: 
 
<!-- Web.config file --> 
<system.web> 
   <authentication mode="Passport" /> 
</system.web> 
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None (Custom Authentication) 

När man ej ska validera särskilda användare eller om man planerar att 
utveckla vanlig valideringskod specificerar man ”None” som validering. 
Till exempel om man vill utveckla sin egen valideringskod med hjälp av 
ISAPI filter som validerar användare och som manuellt tillverkar ett 
objekt av ”GenericPrincipal Class”. 
 
Implementation 
 
Använd följande konfiguration I Web.config filen:  
<!-- Web.config file --> 
<system.web> 
   <authentication mode="None" /> 
</system.web> 
 

Vår användning av validering 

Till vår applikation har vi använt oss av Forms validering. Användarnamn 
och lösenord (identifieringsfakta) har vi sparat i en databastabell. Vid 
inloggning verifieras användaren mot informationen i databasen. 
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Vilket sätt man väljer för tillståndsbevaring är starkt beroende på 
applikationen, och bör baseras på följande kriterier:  
 

• Hur mycket information behöver man spara? 
• Accepterar klienten ständiga cookies? 
• Ska informationen sparas på klienten eller servern? 
• Är informationen känslig? 
• Finns det några prestandakrav på applikationen? 

 
 
ASP.NET stödjer diverse klient- och server- möjligheter för bevaring av 
tillståndet. 
 
För klienten finns:  
 

• “The ViewState property” 
• “Hidden fields” – Gömda fält  
• “Cookies”  
• “Query strings” – Frågesträngar  

 
För servern finns:  
 

• ”Application state” – Applikations tillstånd  
• “Session state” – Sessions tillstånd 
• “Database” – Databas 

 
Klientens möjligheter för tillståndsbevaring 

 
En fördel med att bevara information om sidan på klienten är att man inte 
använder sig av serverns resurser. Dessa möjligheter tenderar till att ha 
minimal säkerhet men snabb åtkomst till servern eftersom efterfrågan på 
serverns resurser är ringa. Däremot finns det en praktisk gräns för hur 
mycket information man kan lagra på det här sättet eftersom man måste 
skicka information till klienten för lagring. 
 

View State 

View State bevarar sidans tillstånd genom ett gömt fält på webbsidan. 
Detta är en inbyggd struktur för att automatiskt bibehålla värden mellan 
multipla förfrågningar av samma sida. 
 
Fördelar med View State: 
Man använder inte serverresurser.  
Enkelt att implementera. 
Förhöjd säkerhet, värdena i View State är hashade och komprimerade. 
Större säkerhet än med gömda fält (Hidden fields). 
 
Nackdelar med View State: 
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Eftersom View State lagras i sidan kan stora värden göra att sidan laddas 
långsamt när användaren vill visa den och när användaren skickar tillbaks 
förfrågningar till servern. 
Säkerheten försämras på grund av att View State lagras i ett gömt fält på 
sidan och värdet kan därför manipuleras. Detta trors att värdena sparas i 
ett hashat format. 
 
 
Hidden Fields 

 
Man kan lagra sidspecifik information i ett gömt fält på sidan som ett sätt 
att bevara tillståndet. Det bästa sättet är att endast lagra små mängder av 
data som ändras ofta på klienten. ASP.NET tillhandahåller en 
HtmlInputHidden kontroll som tillåter funktionalitet för gömda fält. 
 
Fördelar med gömda fält: 
Man använder inte serverns resurser. 
Det gömda fältet är lagrat och läses från sidan. 
Nästan alla webbläsare och klienter stödjer formulär med gömda fält. 
Enkelt att implementera. 
 
Nackdelar med gömda fält: 
Säkerheten, de gömda fälten kan manipuleras. 
De har begränsad lagringsstruktur. Gömda fält erbjuder endast ett fält som 
kan hålla information.  
Eftersom värdena i de gömda fälten lagras i sidan kan stora värden göra 
att sidan laddas långsamt när användaren vill visa den och när användaren 
skickar tillbaks förfrågningar till servern. 
 
Cookies 

 
Cookies är användbara för att lagra små mängder av ofta ändrad 
information på klienten. Informationen skickas med vid förfrågning till 
servern. 
 
Fördelar med cookies: 
Man använder inte serverns resurser. 
Cookien sparas på klienten och läses av servern efter en postning till den. 
Cookien kan upphöra att gälla när webbläsningen upphör, eller så kan den 
existera för alltid på klientens dator, beroende på dess inställningar. 
 
Nackdelar med cookies: 
De flesta webbläsare har en begränsning på 4096 byte för en cookie.  
En del användare förhindrar sin webbläsare att acceptera cookies. 
De kan manipuleras av användarna på sina datorer, som kan göra att 
cookien ej fungerar. 
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Query Strings 
 

En frågesträng (query string) är information som bifogas på slutet på 
sidans URL. 
Man kan använda frågesträngar för att skicka data tillbaks till sidan eller 
till en annan sida genom URL: en. Dessa tillhandahåller ett enkelt men 
begränsat sätt att bevara tillståndsinformation. 
 
Fördelar med frågesträngar: 
Man använder inte serverns resurser. 
De flesta webbläsare stödjer att skicka värden i en frågesträng. 

 
Nackdelar med frågesträngar: 
Informationen i strängen är synlig för användaren via webbläsarens 
användarinterface. 
De flesta webbläsare har en gräns på 255 tecken för längden på URL: en. 
 
Summering: 
 
Använd: 
• ”View state” när du ska lagra små mängder av information till en 

sida som ska posta tillbaks till sig själv. 
 
• ”Hidden fields” när du ska lagra små mängder av information till en 

sida som ska posta tillbaks till sig själv eller till en annan sida. 
 
• ”Cookies” när du behöver lagra små mängder information på 

klienten och säkerheten inte är av betydelse.  
 
• ”Query strings” när du skickar små mängder av information mellan 

en sida till en annan och säkerheten inte är av betydelse.  
 
Serverns möjligheter för tillståndsbevaring 

 
Serverns möjligheter för att lagra information om webbsidan tenderar till 
att ha högre säkerhet än hos klienten, men de kan använda upp mer av 
serverns resurser, vilket kan leda till problem när storleken på 
informationen är stor. ASP.NET tillhandahåller flera möjligheter för att 
implementera serverlösningar för att bevara tillståndet. 
 
Application State 

 
ASP.NET tillhandahåller applikationstillstånd (application state) via 
HttpApplicationState klassen som en metod för att lagra global 
applikationsspecifik information som är synlig för hela applikationen. 
Dessa applikationsvariabler är globala variabler för en ASP.NET 
applikation. 
  
Det ideala data att lagra i applikationsvariabler är data som delas av flera 
sessioner och som inte ändras ofta. 
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Fördelar med applikationstillstånd: 
Enkelt att implementera, använda och överensstämmer med andra klasser 
i .NET: s ramverk. 
Eftersom applikationsvariablerna är åtkomliga för alla sidor i en 
applikation, medför lagring av information i applikationsvariabler att man 
endast behöver hålla en enda kopia av information. 
 
Nackdelar med applikationstillstånd: 
Den globala lagringen av variabler kan också vara en nackdel. Variablerna 
är endast globala för den process som applikationen körs i, och varje 
applikation kan ha olika värden. Man kan därför inte lagra unika värden 
eller uppdatera globala räknare med applikationstillstånd. 
Det globala datat är flyktigt, det försvinner om webbservern som håller 
det kraschar, uppdateras eller stängs av. 
Applikationstillstånd kräver minne av servern, vilket kan påverka serverns 
prestanda. 
 
Session State 

 
ASP.NET tillhandahåller sessionstillstånd (session state) via 
HttpSessionState klassen som en metod för att lagra sessionsspecifik 
information som är synlig inom sessionen. Det ideala datat att lagra i 
sessionsvariabler är kortlivade, känsliga data som är specifika för en 
individuell session. 
 
Fördelar med sessionstillstånd: 
Enkelt att implementera, använda och överensstämmer med andra klasser 
i .NET: s ramverk. Man kan använda sig av sessionsspecifika events i 
applikationen. Data som placeras i sessions variabler kan överleva en 
omstart av IIS: en utan att förlora något data eftersom det lagras i en 
annan processrymd. 
Fungerar i webbläsare som inte stödjer http cookies. 
 
Nackdelar med sessionstillstånd: 
Variablerna finns i minnet tills de tas bort eller ersätts, och kan därför 
påverka serverns prestanda negativt. 
 
Database Support 

 
I en del fall vill man använda sig av en databas (database support) för att 
bevara tillståndet på en webbsida. Det används typiskt tillsammans med 
cookies eller sessionstillstånd. 
Ett vanligt sätt är att verifiera en användare via användarnamn och 
lösenord i databasen. Om databasen validerar användarens information 
kommer webbsidan att distribuera en giltig cookie som innehåller ett unikt 
id för den användaren på en klientmaskin. Detta ger användaren rätt att 
besöka sidan. 
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Fördelar med databas support: 
Åtkomst till databaser är oftast väldigt säkert. 
Man kan lagra så mycket information man vill, och hur länge som helst i 
en databas. 
Databaser inkluderar varierande möjligheter för att lagra bra data. 
Genom att hålla information angående transaktioner i en databas (än i 
session state) kan man återhämta sig från fel bättre.  
 
Nackdelar med databas support: 
Kräver komplexare hårdvaru- och mjukvaru- konfiguration.  
Dålig design av databasen kan leda till problem. 
Många förfrågningar till databasen kan leda till att serverns prestanda 
påverkas negativt. 
 
Summering: 
 
Använd: 
 
• ”Application state” när du lagrar globalt data som ändras sällan, 

används av många användare och säkerhet inte är något krav. Lagra 
inte mycket information i applikationstillstånd.  

 
• ”Session state” när du lagrar kortlivad information som är specific 

till en individuell session och säkerhet inte är något krav. Lagra inte 
mycket information i sessionstillstånd. 

 
• ”Databas support” när du lagrar mycket information, använder 

transaktioner eller informationen måste finnas kvar mellan 
applikations- och sessions- omstart. Används också när säkerheten 
är viktig. 

 

Vår användning av tillståndsbevaring 

Vi har använt oss av tillståndsbevaring både hos klienten och hos servern. 
ViewState och Session State har vi använt vid sökning av medlem. 
Till inloggningen har vi använt databassupport och cookies. Där verifieras 
användaren via användarnamn och lösenord, om användaren är giltig sätts 
en giltig cookie och användaren har tillåtelse att surfa in på sidan. 
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Lagrade procedurer 
 
Är en förkompilerad samling av Transact-SQL instruktioner som sparas 
under ett namn och processas som en enhet. När man skapar en 
applikation med Microsoft SQL Server 2000, är Transact SQL 
programmeringsspråket det primära programmeringsinterfacet mellan din 
applikation och SQL Server databasen. Lagrade procedurer kan acceptera 
inparametrar och returnera multipla värden i form av utparametrar till den 
anropande proceduren eller programmet. 
Proceduren kan alltså innehålla programmeringsinstruktioner som utför 
operationer i databasen och de kan även innehålla anrop till andra 
procedurer. 
 
Fördelarna med att använda lagrade procedurer i SQL server istället för att 
använda Transact- SQL program som är lagrade lokalt på klientdatorer är: 
 
• De tillåter modulär programmering. Man kan skapa proceduren en 

gång, lagra den i databasen och sedan anropa den hur många gånger 
som helst från ditt program. 

• De kan modifieras oberoende av programmets källkod. 
• De tillåter snabbare exekvering. 
• De kan reducera nätverkstrafiken. En operation som kräver 

hundratals rader av Transact- SQL kod kan genomföras genom ett 
ensamt statement som exekverar koden i proceduren, istället för att 
skicka hundratals rader av kod över nätverket. 

• De kan användas som en säkerhetsmekanism genom att användaren 
kan tillåtas tillträde till att exekvera en lagrad procedur även om 
denne inte har tillstånd att exekvera procedurens instruktion direkt. 

 
En av de största anledningarna till att använda lagrade procedurer är att 
man ökar snabbheten. 
 
Transaktioner 
 
Transaktioner görs av procedurer. Genom att göra proceduren till en 
transaktion ser man till att allt som sker i proceduren sker atomiskt, dvs 
alla saker som proceduren ska utföra kommer att ske vid ett och samma 
tillfälle, och om detta skulle misslyckas kommer alla händelser som har 
skett sedan proceduren startades att göras ogjorda (genom rollback). 
 
Vyer 
 
En vy är en tabell som är deriverad från andra tabeller. Dessa tabeller kan 
vara bastabeller eller en fördefinierad vy. Man kan säga att en vy är ett sätt 
att specificera en tabell som man ska referera till ofta, även om den inte 
finns fysiskt. Istället för att specificera en hopslagning på flera tabeller 
kan man definiera en vy som är ett resultat på detta, sedan kan man 
använda sig av vyn för att komma åt datat. Detta räknas som att ta data 
från en tabell istället för att använda sig av en fråga som väljer från alla 
inblandade tabeller.
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Vi har utfört stresstester på vårt program, dessa har vi genomfört med ett 
inbyggt verktyg som följer med Visual Studio.NET som heter ACT. Med 
detta verktyg får man välja vad i webbapplikationen man vill testa. Vi har 
valt att testa vår cashning av sidorna, vi testar vilken skillnad det blir när 
man ändrar tiden för cashning. 
Det vi har valt att titta på närmare är förfrågningar per sekund som 
indikerar med vilken hastighet webbservern svarar på HTTP begäran från 
ACT. Värdena beräknas baserat på en sekunds samplings period. Vi har 
även tittat på antalet iterationer som testet har itererat sedan början av 
testkörningen.  
Det vi har kommit fram till av våra tester är att eftersom vi har dynamiska 
sidor som hämtar data från databasen varje gång de visas så ger 
cashningen ingen prestationsförbättring för vårt program. Under samtliga 
test uppstod inga fel. Vilket vi anser visar på att vår webbapplikation bör 
klara de krav som kommer att ställas på applikationen i framtiden. 
 
För att få optimala resultat bör man utföra testerna under förutsättningarna 
att all nätverksaktivitet förutom testet bör minimeras.  
För ett stresstest bör man skapa nog stor belastning för att öka 
webbserverns belastning till 80 %. 
Stresstest förlitar sig på att öka belastningen av servern tills webbservern 
eller webbapplikationen blir flaskhalsen och förhindrar ökad belastning. 
Om någon del av nätverket är långsammare än webbservern eller 
webbapplikationen kommer detta att förhindra mätning av maxkapaciteten 
hos webbservern eller webbapplikationen. Att öka belastningen i testet 
kommer inte att lösa detta problem(1). 
Vi har inte genomfört våra tester under dessa optimala förhållanden pga vi 
inte har tillgång till allt detta, men vi anser ändå att det resultat vi har 
kommit fram till är tillräckligt bra för att kunna stödja vår teori. Dessutom 
så genomförde vi alla test tre gånger och tog snittet av dem för att få ett så 
rättvisande resultat som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vi har hittat förutsättningarna för testet på: 
ms-help://MS.VSCC/MS.MSDNVS/act/htm/actml_ref_sysr.htm 
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Stresstest av läsdagbok      
      
      
Final Results Caching 5 sek  Caching 40 sek  No caching 
-------------      
Total Run Time:                       00:00:01:00   00:00:01:00    00:00:01:00 
Total Iterations:                                131,33  118,33  118,67 
Total Requests:                                1 715,33  1541,33  1551 
Avg Requests/sec:                           28,67  26  25,67 
HTTP Errors:                                    0  0  0 
DNS Errors:                                     0  0  0 
Socket Errors:                                  0  0  0 
      
      
Stresstest av sökmedlem      
      
      
Final Results      
-------------      
Total Run Time:                       00:00:01:00  00:00:01:00    00:00:01:00 
Total Iterations:                            101,67  94  99,67 
Total Requests:                             1327,67  1227,67  1305 
Avg Requests/sec:                           22,33  20,67  21,67 
HTTP Errors:                                    0  0  0 
DNS Errors:                                     0  0  0 
Socket Errors:                                  0  0  0 
      
Stresstest av läsdagbok och 
sökmedlem      
      
      
Final Results      
-------------      
Total Run Time:                       00:00:01:00  00:00:01:00   00:00:01:00 
Total Iterations:                              62,67  71  61 
Total Requests:                             1011  1148  989,67 
Avg Requests/sec:                           17  19  16,67 
HTTP Errors:                                    0  0  0 
DNS Errors:                                     0  0  0 
Socket Errors:                                  0  0  0 
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OLAP kuber 
 
Vi har använt oss av Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services för att 
designa och implementera OLAP-tjänsterna i SQL Server samt analysera 
data med hjälp av OLAP-kuber. 

 
Figuren visar en datakub. 
 
OLAP är en alltmer populär teknologi som dramatiskt kan förbättra affärs 
analyser, men har även karaktäriserats av dyra verktyg och svårighet att 
implementera. Microsoft har tacklat OLAP problemen och tillverkat en 
lösning som gör multidimensionella analyser tillgängliga för en bredare 
publik och till en signifikant lägre kostnad att äga.  
 
Microsoft® SQL Server™ OLAP Services är ett fullt dugligt OLAP 
verktyg som är en komponent till Microsoft SQL Server 7.0. 
OLAP service inkluderar en server som ett mellan lager som tillåter 
användare att utföra sofistikerade analyser på stora volymer data med 
exceptionell prestanda. Ett annat utmärkande drag är en klientcache och 
beräkningsmotor som kallas PivotTable® Service som hjälper till att 
förbättra prestandan och minska nätverkstrafiken. PivotTable Service 
tillåter användare att utföra analyser medan de inte är uppkopplade på 
nätverket. 
 
Nigel Pendse and Richard Creeth från OLAP Report har definierat OLAP 
till något som kallas FASMI test, detta betyder att OLAP applikationer 
ska leverera snabba analyser av multidimensionell information. 

• Fast—Leverera information till användaren till en någotsånär 
konstant hastighet. De flesta frågorna bör levereras till användaren 
inom fem sekunder. 

• Analysis—Utför numerisk och statistisk analys av data, 
fördefinierat av en applikationsutvecklare eller för ändamålet av 
användaren. 

• Shared—Tillhandahåller de säkerhetskrav som är nödvändigt för att 
dela eventuell konfidentiell data mellan många användare. 

• Multidimensional—Detta är grundkonceptet för en OLAP kub. 
• Information—Har åtkomst till allt data och information som är 

nödvändig och relevant för applikationen, var den än må vara, och 
är inte begränsad till volym. 
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OLAP ger dig möjligheten till en snabb åtkomst till att analysera er 
information, även kallat Data Warehousing och Data Mining. Detta görs 
genom att processa all information i så kallade multidimensionella kuber. 
Microsoft OLAP eller Microsoft SQL Server 2000 Anlysis Services kan 
kopplas till MS Excel vilket gör det mycket enkelt att använda 
 
OLAP teknologin bygger på att man väljer ut relevanta tabeller från 
databasen och förberäknar dessa till så kallade kuber. De flesta verktyg 
har möjlighet att göra analys direkt över Internet så att man inte behöver 
sitta vid själva databasen. Kuberna kan uppdateras regelbundet så att man 
hela tiden har färskt data för analysen och kan alltså ge underlag för 
snabba taktiska beslut.  
 
När data tas från tabellerna och görs till kuber innebär det bland annat att 
data kan dubbellagras för att underlätta analyser och att summor kan 
beräknas och lagras direkt i databasen. Eftersom dubbellagring används 
för snabba beräkningar medför det att databasen expanderar exponentiellt, 
detta måste man tänka på när man använder sig av kuberna. 
 
Tabellstrukturen man använder för att skapa kuber kallas för stjärnor, från 
engelska ”star schema”, eller dimensionellt modellerade databaser eller 
”star join”-databaser. Se bild nedan. 
 

 
 
Den centrala tabellen i en stjärna är en faktatabell. I den finns kvantitativ 
information, till exempel försäljningssumma om det handlar om order, 
och identifierande begrepp för dimensioner. Ett exempel på det senare är 
kundnummer. 
 
Dimensioner är kringinformation till en faktatabell. Inom varje dimension 
av en OLAP datamodell kan data organiseras till en hierarki som 
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representerar nivåer av datat i detalj. T ex en lönsamhetssummering i en 
faktatabell kan visas i en tidsdimension (lönsamhet per månad, kvartal, 
år), områdesdimension (lönsamhet per land, stat, stad), produkt dimension 
(lönsamhet för produkt1, produkt2). En instans av OLAP datamodellen 
kommer att innehålla specifika värden för varje nivå i hierarkin. En 
användare som tittar på OLAP datat kan flytta uppåt och nedåt mellan 
nivåerna för att se mer eller mindre detaljerad information. 
Measures är numeriskt data baserat på kolumner i en faktatabell. De är 
primär datat som slutanvändaren är intresserad av. 
 
Aggregationer är förkalkylerat numeriskt data. Genom att kalkylera och 
lagra svaren på en query före användaren frågar efter det, kan tiden för 
queryn att processas reduceras. Detta är viktigt för att ge snabb responstid 
i OLAP. 
 
Vi har använt oss av OLAP kuber för att skapa standardrapporter till vår 
applikation. Tyvärr visade det sig att vi inte kunde använda kuberna på det 
sätt vi hade tänkt oss, så kuberna är i dagsläget inte med i applikationen. 
Dessa kommer att under vidareutvecklingen av applikationen att 
färdigställas, detta på begäran från kunden. 
 


