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Sammanfattning	  

Denna	  rapport	  behandlar	  ett	  avslutande	  examensarbete	  som	  utförts	  inom	  
Högskoleingenjörsprogrammet	  i	  Elektronik	  och	  Datorteknik.	  Projektet	  bestod	  i	  
att	  utveckla	  ett	  dynamiskt	  webbgränssnitt	  för	  redigering	  av	  tabeller	  i	  en	  databas.	  
Användare	  och	  organisationer	  skulle	  utan	  större	  modifikation	  kunna	  applicera	  
systemet	  i	  sin	  verksamhet	  och	  därefter	  kunna	  avläsa,	  uppdatera,	  ta	  bort	  och	  
lägga	  till	  information	  i	  utvalda	  tabeller,	  oavsett	  hur	  designen	  och	  arkitekturen	  av	  
databasen	  såg	  ut.	  Ytterligare	  önskemål	  med	  applikationen	  var	  att	  tillgången	  av	  
tabeller	  skulle	  begränsas	  utifrån	  inloggad	  användare.	  
Det	  fanns	  krav	  på	  att	  utvecklingen	  skulle	  ske	  i	  Visual	  Studio	  och	  i	  språken	  C#,	  
HTML,	  CSS	  och	  JavaScript.	  Valet	  av	  ASP.NET-‐teknik	  spelade	  mindre	  roll.	  
Projektet	  inleddes	  därför	  med	  en	  förstudie	  i	  syfte	  att	  undersöka	  ifall	  MVC	  eller	  
WebForms	  var	  det	  bästa	  valet	  för	  uppgiften.	  
Genom	  bland	  annat	  kontinuerliga	  möten	  med	  kravställare	  och	  ett	  samarbete	  
med	  en	  interaktionsdesigner	  stod,	  så	  småningom,	  en	  applikation	  färdig	  för	  
användande.	  Slutversionen	  av	  systemet	  blev	  ett	  system	  som,	  sett	  till	  
inloggningsfunktionen,	  är	  något	  anpassad	  till	  en	  specifik	  slutkund	  men	  som	  
enkelt	  kan	  modifieras	  för	  att	  anpassas	  till	  andra	  organisationers	  önskade	  
inloggningsmetod	  och	  tabellbegränsning.	  

Abstract	  

This	  report	  is	  about	  my	  final	  degree	  project	  within	  the	  Bachelor	  of	  Science	  in	  
Electronics	  and	  Computer	  Engineering.	  The	  project	  was	  to	  develop	  a	  dynamic	  
Web	  interface	  for	  editing	  tables	  in	  a	  database.	  Users	  and	  organizations	  would	  
without	  major	  modification	  have	  the	  possibility	  to	  apply	  the	  system	  in	  their	  
business	  and	  then	  be	  able	  to	  read,	  update,	  delete	  and	  add	  information	  in	  the	  
selected	  tables,	  regardless	  of	  the	  design	  and	  the	  architecture	  of	  the	  database.	  	  
There	  were	  demands	  that	  the	  development	  would	  take	  place	  in	  Visual	  Studio	  and	  
in	  the	  languages	  C#,	  HTML,	  CSS	  and	  JavaScript.	  The	  choice	  of	  ASP.NET	  
technology	  played	  a	  minor	  role.	  The	  project	  was	  therefore	  initiated	  with	  a	  
feasibility	  study	  in	  order	  to	  examine	  whether	  the	  MVC	  or	  WebForms	  was	  the	  
best	  choice	  for	  the	  task.	  
After	  a	  few	  months	  of	  development	  and	  continuous	  meetings	  with	  the	  clients	  and	  
a	  partnership	  with	  an	  interaction	  designer	  was	  an	  application	  ready	  for	  use.	  The	  
final	  version	  of	  the	  system	  is	  a	  dynamic	  application	  that	  is	  slightly	  adapted	  for	  
the	  specific	  customer	  and	  regardless	  of	  the	  database	  design.	  	  
	   	  



EL1512 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elektronik och datorteknik 
 

Innehållsförteckning	  
Sammanfattning	  ..................................................................................................................................	  2	  
Abstract	  ...................................................................................................................................................	  2	  
Inledning	  ................................................................................................................................................	  5	  
Syfte	  .....................................................................................................................................................	  6	  
Mål	  ........................................................................................................................................................	  6	  
Krav	  .....................................................................................................................................................	  6	  
Begränsningar	  .................................................................................................................................	  7	  

Teori	  .........................................................................................................................................................	  8	  
Visual	  Studio	  ....................................................................................................................................	  8	  
CRUD	  ...................................................................................................................................................	  8	  
ASP.NET	  .............................................................................................................................................	  8	  
Web	  Forms	  ...................................................................................................................................	  8	  
MVC	  .................................................................................................................................................	  9	  

Gridview	  ............................................................................................................................................	  9	  
SQL-‐förfrågningar	  ........................................................................................................................	  10	  
Bootstrap	  .........................................................................................................................................	  10	  
LESS	  ...................................................................................................................................................	  10	  
SITHS-‐kort	  ......................................................................................................................................	  10	  

Metod	  .....................................................................................................................................................	  11	  
Utvecklingsmiljö	  ..........................................................................................................................	  11	  
ASP.NET-‐ramverk	  ........................................................................................................................	  11	  
SQL	  .....................................................................................................................................................	  12	  
Funktioner	  ......................................................................................................................................	  12	  
Hämta	  användarinformation	  .............................................................................................	  13	  
Utskrift	  av	  tabell	  ......................................................................................................................	  13	  
Validering	  ...................................................................................................................................	  14	  
Loggning	  .....................................................................................................................................	  15	  
Uppdatering	  av	  befintlig	  post	  ............................................................................................	  16	  
Insättning	  och	  radering	  av	  poster	  ...................................................................................	  16	  

Design	  ...............................................................................................................................................	  17	  
Resultat	  .................................................................................................................................................	  19	  
Diskussion	  ...........................................................................................................................................	  21	  
Uppfyllda	  krav	  ...............................................................................................................................	  21	  
Begränsningar	  ...............................................................................................................................	  23	  

Källor	  &	  Referenser	  .........................................................................................................................	  24	  



EL1512 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elektronik och datorteknik 
 

Bilagor	  ...................................................................................................................................................	  25	  
Bilaga	  1.	  ............................................................................................................................................	  25	  
Bilaga	  2	  .............................................................................................................................................	  34	  
Bilaga	  3.	  ............................................................................................................................................	  37	  

	  
	   	  



EL1512 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elektronik och datorteknik 
 

Inledning	  

Jämtlands	  Läns	  Landsting	  (JLL)	  har	  idag	  ett	  begränsat	  och	  statiskt	  gränssnitt	  som	  
används	  vid	  tabellredigering.	  Vid	  förändringar	  i	  databasstrukturen	  betyder	  detta	  
att	  även	  administrationsgränsnittet	  behövs	  modifieras	  för	  att	  anpassas	  till	  den	  
förändrade	  databasen.	  Projektet	  gick	  ut	  på	  att	  underlätta	  vid	  redigering	  och	  
ersätta	  deras	  befintliga,	  statiska	  lösning.	  Idag	  är	  JLL:s	  databas	  under	  utveckling	  
och	  det	  sker	  därför	  ofta	  modifieringar	  i	  arkitekturen.	  Behovet	  av	  att	  kunna	  
redigera	  innehåll	  i	  tabeller	  minskar	  inte	  för	  detta,	  utan	  bör	  fortsätta	  vara	  enkelt	  
och	  smidigt	  för	  auktoriserad	  personal.	  Att	  använda	  krångliga	  och	  tunga	  system	  
såsom	  olika	  databas-‐hanteringsprogram	  för	  att	  redigera	  innehåll	  i	  tabeller	  är	  en	  
ohållbar	  och	  onödigt	  avancerad	  lösning.	  Dessutom	  finns	  en	  övervägande	  risk	  för	  
oönskade	  modifieringar	  i	  databasen	  ifall	  outbildade	  användare	  får	  tillgång	  till	  
komplicerade	  administrativa	  system.	  Vissa	  har	  dessutom	  endast	  rättigheter	  till	  
att	  ändra	  tabellinnehåll	  vilket	  ligger	  till	  grund	  för	  det	  nuvarande	  statiska	  
gränssnittet	  som	  kräver	  kontinuerligt	  underhåll.	  JLL	  önskar	  nu	  kunna	  avsätta	  all	  
tid	  åt	  det	  faktiska	  arbetet	  med	  databasen	  istället	  för	  att	  behöva	  viga	  onödig	  tid	  
till	  uppdatering	  av	  administrationsgränsnittet.	  	  
	  
Förhoppningen	  är	  att	  utveckla	  ett	  system	  som	  kan	  appliceras	  på	  valfri	  databas	  
hos	  valfri	  organisation	  utan	  större	  modifieringar.	  Gränssnittet	  ska	  automatiskt	  
redigeras	  ifall	  databasens	  design	  och	  arkitektur	  blir	  förändrad.	  Tabeller	  som	  
läggs	  till	  ska	  per	  automatik	  bli	  visuella	  i	  gränssnittet	  liksom	  borttagna	  tabeller	  
ska	  avlägsnas.	  	  
Vilka	  tabeller	  som	  ges	  möjlighet	  att	  redigera	  ska	  begränsas	  utifrån	  rättigheter	  på	  
enskild	  användare.	  Som	  en	  icke	  auktoriserad	  användare	  ska	  systemet	  inte	  kunna	  
vara	  åtkomligt.	  	  
Hanteringen	  i	  systemet	  ska	  anpassas	  efter	  CRUD	  –	  Create,	  Read,	  Update,	  Delete.	  
De	  tabeller	  som	  användare	  tillåts	  redigera	  ska	  kunna	  modifieras	  enligt	  alla	  nyss	  
nämnda	  funktioner.	  	  
Inloggning	  till	  systemet	  ska	  i	  första	  hand	  ske	  automatiskt	  med	  hjälp	  av	  Windows-‐
autentisering	  från	  kundens	  klientdatorer.	  Vid	  tid	  över	  kan	  det	  för	  kunden	  vara	  av	  
intresse	  att	  implementera	  en	  inloggning	  med	  SITHS-‐kort.	  En	  lösning	  där	  
användare	  använder	  sig	  utav	  sitt	  unika	  kort	  i	  kortläsare	  som	  finns	  utplacerade	  
vid	  de	  klientdatorer	  som	  kommer	  användas.	  	  
	  
Den	  aktuella	  slutkunden	  använder	  idag	  Internet	  Explorer	  och	  systemet	  kommer	  
därför	  anpassas	  efter	  detta.	  Däremot	  finns	  önskemål	  om	  att	  andra	  populära	  
webbläsare	  också	  ska	  kunna	  använda	  gränssnittet	  utan	  svårigheter	  för	  att	  
underlätta	  installationer	  hos	  organisationer	  som	  inte	  använder	  Internet	  
Explorer.	  	  
	  
Från	  kund	  finns	  krav	  på	  att	  funktionalitet	  är	  av	  större	  betydelse	  än	  vikten	  av	  
snygg	  design.	  Till	  följd	  av	  detta	  kommer	  Bootstrap,	  ett	  färdigt	  CSS-‐ramverk,	  
användas	  för	  att	  förenkla	  och	  påskynda	  utvecklingen	  av	  front-‐end.	  Av	  samma	  
anledning	  kommer	  LESS	  mest	  troligt	  användas	  istället	  för	  att	  skriva	  ren	  CSS,	  
även	  detta	  med	  syfte	  av	  att	  påskynda	  utvecklingen	  och	  på	  så	  vis	  viga	  mer	  tid	  för	  
back-‐end	  och	  funktionaliteten	  i	  systemet.	  	  
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Syfte	  
Underlätta	  hanteringen	  av	  tabeller	  i	  en	  SQL-‐databas	  genom	  att	  skapa	  ett	  system	  
som	  dynamiskt	  anpassas	  utefter	  utseendet	  på	  en	  databas.	  Utan	  några	  större	  
modifieringar	  ska	  även	  systemet	  kunna	  implementeras	  hos	  andra	  
organisationer.	  	  	  

Mål	  
Utveckla	  ett	  webbgränssnitt	  för	  redigering	  av	  tabeller	  som	  är	  användbart	  och	  
enkelt	  att	  förstå.	  Gränssnittet	  ska	  automatiskt	  kunna	  avläsa	  eventuella	  
förändringar	  i	  databasens	  design	  och	  arkitektur	  och	  anpassas	  utefter	  detta.	  	  
	  

Krav	  
För	  att	  slutkunden	  ska	  kunna	  använda	  sig	  av	  systemet	  såsom	  önskat	  har	  en	  del	  
krav	  utarbetats.	  Nedan	  presenteras	  de	  krav	  som	  JLL	  anser	  vara	  viktiga	  för	  att	  nå	  
det	  önskade	  system,	  både	  sett	  till	  funktioner,	  användarperspektiv	  och	  utveckling.	  
Fullständig	  kravspecifikation	  återfinns	  i	  bilaga	  1.	  	  
	  
Krav 
nr:  Systemfunktioner  Prioritet:  

1  Man ska kunna skapa nya rader i befintliga tabeller.  1  
2  Man ska kunna redigera rader i befintliga tabeller.  1  
3  Man ska kunna avläsa data tabeller i gränssnittet.  1  
4  Man ska kunna ta bort rader i befintliga tabeller.  1  

5  Tillgång till tabeller och tillåtna funktioner ska begränsas utifrån 
användare.  1  

6  Utförda handlingar ska loggas tillsammans med ansvarig 
användare.  2  

7  Enklare validering ska finnas för inmatning av vissa element.  2  
8  Systemet ska klara av att hantera olika typer av tabeller och data.  1  

9  Utan inloggning ska användarna endast kunna se fel-
/informationssida.  2  

Tabell	  1.	  Krav	  på	  systemfunktioner.	  
	  
Krav 
nr:  Användarperspektiv  Prioritet:  

10  Någon typ av inloggning bör vara implementerad. 1  
12  Inloggning till systemet med SITHS-kort med hjälp av kortläsare. 2 

13  Gränssnittet ska fungera och vara anpassat efter Internet Explorer 
11. 1  

14  Gränssnittet ska skalas och anpassas till skärmstorlek. 2  
15  Gränssnittet ska vara responsivt. 3  
Tabell	  2.	  Krav	  sett	  från	  användarperspektiv.	  
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Krav 
nr:  Utveckling  Prioritet:  

16  Systemet ska utvecklas i Visual Studio. 1  
17 Systemet ska vara utvecklat med hjälp av C#, JavaScript, HTML. 1  

18 
Gränssnittet ska vara uppbyggt med hjälp av Bootstraps grid-
system. 2  

19 Egen implementerad CSS ska skrivas med hjälp av Less eller Sass. 2  
20 Systemet och alla funktioner ska fungera i Internet Explorer 1  

21 
Systemet och alla funktioner ska fungera i Chrome, Firefox, Safari 
& Opera. 3  

22 Flödesschema ska finnas över systemet. 1  
23 Skydd mot SQL-injektioner ska vara implementerad. 1  
Tabell	  3.	  Utvecklingskrav.	  

Begränsningar	  
Kund	  ställer	  krav	  på	  att	  Visual	  Studio	  ska	  användas	  i	  utvecklingen	  tillsammans	  
med	  C#.	  Till	  följd	  av	  detta	  begränsas	  en	  färdig	  lösning	  av	  systemet	  från	  diverse	  
andra	  populära	  språk	  såsom	  exempelvis	  PHP	  och	  Java	  som	  annars	  skulle	  kunna	  
varit	  två	  möjliga	  alternativ.	  	  
En	  eventuell	  inloggning	  med	  SITHS-‐kort	  såg	  ut	  att	  vara	  aktuell	  till	  en	  början	  och	  
ifall	  tid	  fanns	  skulle	  detta	  implementeras.	  Kund	  verkar	  dock	  välja	  bort	  denna	  
lösning	  och	  ersätta	  inloggningen	  med	  Windows-‐autentisering.	  
Inloggningsfunktionen	  i	  systemet	  kommer	  därför	  att	  begränsas	  till	  detta,	  även	  
om	  tid	  återfinns	  i	  slutet	  av	  projektet.	  	  
Det	  finns	  även	  begränsning	  på	  att	  funktionaliteten	  inte	  får	  bli	  lidande	  på	  grund	  
av	  arbetet	  med	  gränssnittsdesignen.	  
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Teori	  

Systemet	  kan	  komma	  att	  utvecklas	  med	  hjälp	  av	  många	  olika	  typer	  av	  tekniker,	  
där	  vissa	  redan	  är	  bestämda	  medan	  andra	  kommer	  undersökas	  innan	  beslut	  tas.	  
De	  tekniker,	  miljöer	  och	  språk	  som	  mest	  troligt	  kommer	  ha	  störst	  betydelse	  i	  
systemet	  liksom	  de	  som	  möjligt	  inte	  är	  lika	  välkända	  kommer	  beskrivas	  för	  att	  
öka	  förståelsen	  kring	  det	  kommande,	  slutliga	  systemet.	  	  

Visual	  Studio	  
Jämtlands	  Läns	  Landsting	  har	  som	  krav	  att	  Visual	  Studio	  ska	  användas	  och	  
därför	  kommer	  valet	  av	  utvecklingsmiljö	  bli	  enkelt.	  Microsoft	  lanserade	  1995	  
den	  första	  versionen	  av	  vad	  som	  skulle	  komma	  bli	  en	  av	  världens	  mest	  populära	  
utvecklingsmiljöer	  [1].	  Kompilatorer	  för	  språk	  som	  till	  exempel	  C#,	  C++,	  Visual	  
Basic	  ingår	  i	  miljön	  och	  det	  finns	  många	  olika	  versioner	  av	  programmet.	  För	  till	  
exempel	  hemanvändare	  och	  studenter	  finns	  express-‐versionen	  som	  tillåter	  gratis	  
utveckling	  i	  miljön	  medan	  större	  företag	  köper	  licenser	  och	  andra	  versioner	  av	  
programmet	  för	  tiotusentals	  kronor	  [2].	  	  
Sedan	  första	  lanseringen	  har	  det	  släppts	  ungefär	  tio	  nya	  versioner	  av	  
utvecklingsmiljön	  och	  idag	  är	  den	  senaste	  versionen	  Visual	  Studio	  2013,	  men	  
under	  2015	  räknar	  Microsoft	  med	  att	  släppa	  en	  ny	  version	  [3].	  
	  

CRUD	  
Samlingsnamnet	  för	  Create,	  Read,	  Update	  och	  Delete	  skrivs	  ibland	  ihop	  till	  
förkortningen	  CRUD.	  För	  det	  kommande	  systemet	  innebär	  detta	  att	  användare	  
kommer	  kunna	  avläsa,	  uppdatera	  och	  ta	  bort	  befintliga	  poster,	  men	  också	  lägga	  
till	  helt	  nya	  i	  de	  tabeller	  som	  är	  tillåtna	  att	  modifieras.	  Funktionen	  Search	  brukar	  
i	  vissa	  fall	  tillhöra	  CRUD,	  vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  det	  ibland	  kallas	  SCRUD.	  
	  

ASP.NET	  
Liksom	  Visual	  Studio	  är	  även	  ASP.NET-‐ramverket	  utvecklat	  av	  Microsoft.	  Tanken	  
med	  ramverket	  var	  att	  underlätta	  för	  utvecklare	  att	  skapa	  dynamiska	  system,	  
såsom	  webb-‐	  och	  mobilapplikationer.	  Första	  versionen	  lanserades	  2002	  [4]	  som	  
en	  del	  av	  .NET-‐ramverket	  och	  inom	  det	  finns	  idag	  två	  aktuella	  tekniker	  som	  
flitigt	  används,	  Web	  Forms	  och	  MVC	  där	  den	  sistnämnda	  är	  den	  senast	  lanserade.	  	  
Ända	  sedan	  2009	  då	  Microsoft	  lanserade	  ASP.NET	  MVC	  1	  har	  tekniken	  väckt	  
många	  frågor	  [5].	  Än	  idag	  är	  frågan	  ifall	  ASP.NET	  MVC	  är	  bättre	  eller	  sämre	  än	  
det	  äldre	  ramverket	  Web	  Forms.	  I	  själva	  verket	  har	  båda	  teknikerna	  sina	  fördelar	  
och	  valet	  av	  teknik	  är	  helt	  beroende	  på	  vad	  som	  ska	  utvecklas,	  liksom	  vem	  eller	  
vilka	  som	  ska	  utveckla.	  Överlag	  kan	  man	  utveckla	  liknande	  system	  i	  de	  båda	  
teknikerna	  och	  vilken	  teknik	  man	  sedan	  tidigare	  är	  bekväm	  med	  kommer	  mest	  
troligt	  väga	  in	  mest	  i	  beslutet.	  Vissa	  anser	  att	  exempelvis	  MVC	  kan	  vara	  onödigt	  
krångligt	  vid	  en	  liten	  applikation,	  medan	  andra	  uppskattar	  arkitekturen	  i	  
tekniken	  och	  de	  hjälpmedel	  man	  kan	  använda	  sig	  utav,	  såsom	  
automatgenererade	  modeller.	  	  

Web	  Forms	  
Då	  Microsoft	  lanserade	  ASP.NET	  Web	  Forms	  var	  det	  mycket	  uppskattat	  och	  det	  
ansågs	  vara	  en	  radikal	  förändring	  inom	  webbutveckling	  [6].	  Man	  kunde	  nu	  bygga	  
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robusta,	  skalbara	  och	  dynamiska	  webbsidor.	  Utvecklingen	  underlättades	  genom	  
att	  all	  ”code-‐behind”	  –	  programkod	  separerades	  från	  övrig	  kod.	  Många	  färdiga	  
kontrollers	  fanns	  nu	  tillgängliga	  som	  dessutom	  kände	  av	  vilken	  typ	  av	  
webbläsare	  som	  var	  aktuell	  och	  anpassade	  HTML	  och	  efter	  detta	  [7].	  Än	  idag	  
används	  Web	  Forms	  och	  enkelheten	  med	  exempelvis	  de	  nyss	  nämnde	  
kontrollers	  underlättar	  och	  effektiviserar	  utvecklingen.	  Men	  det	  är	  bara	  en	  i	  
raden	  av	  många	  fördelar.	  Tekniken	  erbjuder	  möjlighet	  att	  göra	  direktkopplingar	  
mot	  en	  databas	  från	  vissa	  kontrollers	  för	  att	  slippa	  behöva	  skriva	  många	  rader	  
kod	  för	  detta	  ändamål.	  Tekniken	  stödjer	  eventbaserad	  programmering	  som	  låter	  
utvecklare	  slippa	  använda	  GET/POST.	  Det	  räcker	  istället	  med	  att	  dubbelklicka	  på	  
de	  kontrollers	  man	  vill	  ska	  trigga	  ett	  event	  för	  att	  därefter	  skriva	  logiken	  
innanför	  den	  automatgenererade	  funktionen.	  	  
Baserat	  på	  alla	  dessa	  hjälpmedel	  som	  tekniken	  innebär	  har	  den	  lagt	  grunden	  till	  
RAD,	  Rapid	  Application	  Development.	  Det	  är	  en	  modell	  som	  beskriver	  
applikationsutveckling	  som	  på	  ett	  snabbt	  och	  enkelt	  sätt	  kan	  färdigställas	  med	  
hjälp	  av	  rätt	  verktyg,	  färdiga	  kontrollers	  och	  effektiv	  prototyputveckling.	  
	  

MVC	  
Som	  tidigare	  nämnt	  släppte	  Microsoft	  ett	  ramverk	  2009	  som	  bygger	  på	  ”Model-‐
view-‐controller”-‐mönstret	  som	  varit	  aktuell	  inom	  datavetenskapen	  under	  en	  
längre	  tid	  [8].	  Det	  har	  använts	  flitigt	  och	  kan	  återfinnas	  bland	  annat	  i	  många	  
andra	  ramverk.	  Det	  går	  också	  att	  hitta	  åt	  MVC	  i	  språk	  som	  Java	  och	  C++,	  och	  på	  
olika	  plattformar	  som	  OS	  X	  och	  Windows.	  Sett	  till	  .NET-‐miljön	  innebär	  detta	  att	  
MVC-‐applikationer	  består	  av	  tre	  olika,	  separata	  delar.	  Model	  –	  besitter	  
domänlogik	  och	  beskriver	  även	  data	  som	  används	  och	  hur	  dessa	  får	  manipuleras.	  
View	  –	  bestämmer	  hur	  sidans	  utseende,	  eller	  gränssnitt,	  ska	  vara	  uppbyggt.	  
Controller	  –	  hanterar	  användarens	  kommunikation	  och	  interaktioner	  på	  sidan,	  
och	  tar	  emot	  och	  ger	  svar	  på	  förfrågningar.	  	  
Förutom	  den	  tydliga	  projektarkitekturen	  finns	  det	  många	  andra	  populära	  
fördelar	  med	  ramverket,	  såsom	  att	  utvecklarna	  får	  full	  kontroll	  över	  HTML-‐
koden	  [7].	  Enkelheten	  att	  arbeta	  parallellt	  mellan	  flera	  utvecklare	  i	  de	  olika	  
lagren.	  Möjligheten	  att	  enkelt	  utföra	  tester	  då	  controllers	  är	  separata	  klasser	  och	  
potentialen	  som	  finns	  för	  att	  behandla	  URL:en	  som	  en	  resurs,	  tack	  var	  det	  de	  
”routing”-‐funktioner	  som	  finns	  implementerade.	  	  
Alla	  dynamiska	  kontrollers	  som	  återfinns	  hos	  Web	  Forms	  går	  dock	  inte	  att	  
använda	  vid	  utveckling	  i	  ASP.NET	  MVC	  och	  startsträckan	  kan	  upplevas	  som	  
längre	  jämfört	  med	  förstnämnda	  ramverket.	  
	  

Gridview	  
En	  kontroller	  som	  ofta	  förekommer,	  i	  en	  ASP.NET-‐applikation,	  då	  tabelldata	  ska	  
presenteras	  kallas	  för	  Gridview.	  Ett	  annat	  förekommande	  namn	  är	  datagrid.	  
Flertalet	  ”event”	  eller	  händelser	  finns	  till	  utvecklarens	  förfogande	  att	  
automatgenerera	  för	  att	  effektivisera	  arbetet.	  Genom	  att	  binda	  en	  datakälla	  till	  
kontrollen	  kan	  gridview:n	  skriva	  ut	  information	  som	  hämtas	  från	  exempelvis	  en	  
tabell,	  utan	  att	  utvecklaren	  känner	  till	  dess	  innehåll	  på	  förhand.	  
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SQL-‐förfrågningar	  
Vid	  kommunikation	  med	  databasen	  används	  språket	  SQL.	  Utvecklingsmiljön	  som	  
kommer	  användas	  erbjuder	  olika	  metoder	  för	  implementering	  av	  språket.	  
Möjlighet	  finns	  att	  använda	  det	  ”traditionella”	  ADO.NET	  med	  lagrade	  procedurer,	  
ett	  s.k.	  ORM-‐ramverk	  [9]	  eller	  att	  skriva	  SQL-‐satser	  direkt	  i	  C#.	  
Lagrade	  procedurer	  innebär	  att	  färdigskrivna	  SQL-‐satser	  anropas.	  Satserna	  kan	  
innehålla	  flera	  operationer,	  såsom	  ”delete”	  och	  ”insert”	  som	  utförs	  efter	  
varandra.	  Vid	  användandet	  av	  ett	  ORM-‐ramverk	  verkställs	  operationerna	  med	  
hjälp	  av	  ramverket	  som	  har	  hand	  om	  kopplingen	  mellan	  koden	  och	  den	  specifika	  
databasen.	  En	  sådan	  lösning	  måste	  ”skanna	  av”	  eller	  ”avläsa”	  hur	  databasen	  ser	  
ut	  vilket	  gör	  alternativet	  något	  statiskt.	  	  
SQL-‐satser	  i	  C#	  innebär	  att	  man	  som	  utvecklare	  skriver	  ren	  SQL-‐kod	  direkt	  i	  
”code	  behind”-‐sidan.	  	  
	  

Bootstrap	  
Ett	  av	  de	  mest	  populära	  front-‐end	  ramverken	  som	  finns	  idag	  är	  Bootstrap	  [10].	  
Ramverket	  erbjuder	  både	  skelettuppbyggnad	  på	  en	  webbsida	  med	  hjälp	  av	  deras	  
grid-‐system,	  men	  även	  snygga	  och	  designade	  komponenter.	  Utifrån	  deras	  
färdigskrivna	  klasser	  finns	  möjlighet	  att	  få	  ett	  mycket	  väl	  fungerande	  och	  
responsiv	  webbsida	  som	  sedan	  kan	  fyllas	  med	  valfritt	  innehåll.	  Som	  utvecklare	  
finns	  alltså	  möjlighet	  att	  använda	  antingen	  bara	  grid-‐systemet	  eller	  antingen	  
bara	  komponenterna.	  En	  kombination	  av	  de	  båda	  är	  alltså	  utmärkt	  då	  en	  snygg	  
och	  responsiv	  webbsida	  ska	  utvecklas	  tidseffektivt.	  	  
	  

LESS	  
För	  att	  effektivisera	  CSS-‐programmering	  kan	  man	  använda	  andra,	  mer	  
dynamiska	  stilmallsspråk,	  såsom	  LESS	  [11].	  Språket	  ger	  utvecklare	  möjlighet	  att	  
skriva	  design	  med	  hjälp	  av	  både	  funktioner,	  variabler	  och	  nästlad	  kod	  som	  
därefter	  kan	  kompileras	  till	  ren	  CSS	  om	  så	  önskas.	  	  	  
	  

SITHS-‐kort	  
Som	  identifiering	  till	  olika	  tjänster	  och	  system	  finns	  SITHS	  [12].	  ID-‐handlingen	  
finns	  både	  som	  fysisk	  och	  elektronisk	  och	  är	  tänkt	  att	  användas	  som	  en	  typ	  av	  
legitimation.	  Det	  finns	  många	  olika	  typer	  av	  användningsområden,	  men	  för	  
landstinget	  handlar	  det	  främst	  om	  tillgång	  till	  lokaler	  och	  system.	  För	  att	  få	  
tillgång	  till	  vissa	  system	  använder	  personalen	  sitt	  fysiska	  SITHS-‐kort,	  
tillsammans	  med	  sin	  personliga	  pinkod,	  som	  avläses	  för	  att	  fastställa	  
användaren.	  Likaså	  sker	  en	  identifiering	  då	  personal	  önskar	  tillträde	  till	  vissa	  
rum.	  
SITHS-‐lösningen	  är	  ett	  betrott	  och	  säkert	  alternativ.	  Lösningen	  finns	  med	  i	  
Microsofts	  tillitsprogram	  och	  är	  dessutom	  ”WebTrust-‐certifierad	  Certificate	  
Authority	  (CA)”	  som	  innebär	  att	  den	  uppfyller	  ett	  av	  de	  globala	  regelverken	  	  
	  
	  
som	  är	  ett	  krav	  då	  ansökan	  sker	  för	  att	  bli	  betrodd	  globalt	  hos	  vissa	  	  
systemleverantörer	  [13].	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  Microsoft.	  	  
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Windows-‐autentisering	  
Denna	  typ	  av	  autentisering	  innebär	  att	  användarens	  uppgifter	  på	  den	  aktuella	  
klientdatorn	  också	  kommer	  användas	  som	  inloggningsuppgifter	  i	  systemet.	  Detta	  
kräver	  att	  de	  datorer	  som	  används	  är	  utrustade	  med	  Windows	  operativsystem.	  	  
Applikationen,	  administrationsgränssnittet	  i	  detta	  fall,	  har	  ett	  krypterat	  samtal	  
med	  webbservern	  där	  användarens	  kontonamn	  delegeras	  vidare.	  	  
Lösningen	  är	  dock	  inte	  möjlig	  att	  använda	  annat	  än	  lokalt	  [14].	  	  

Metod	   	  

Genomgående	  under	  hela	  utvecklingen	  har	  kunniga	  personer	  inom	  området,	  
läroböcker	  samt	  internet	  fungerat	  som	  källor	  och	  idégivare.	  Arbetsprocessen	  
bestod	  först	  i	  att	  välja	  vilken	  teknik	  i	  ASP.NET	  som	  skulle	  användas,	  eftersom	  
detta	  var	  tvungen	  att	  fastslås	  innan	  utvecklingen	  påbörjades	  på	  allvar.	  Därefter	  
kunde	  implementation	  av	  funktionaliteten	  inledas,	  följt	  av	  det	  grafiska	  arbetet	  
som	  trädde	  ikraft	  då	  systemet	  fungerade	  som	  önskat.	  	  
Utvecklingen	  har	  främst	  skett	  i	  språken	  C#,	  HTML,	  LESS,	  JavaScript	  och	  SQL,	  dels	  
på	  grund	  av	  önskemål	  från	  kravställare.	  Slutkunden,	  JLL,	  använder	  idag	  Internet	  
Explorer	  på	  sina	  klientdatorer	  och	  systemet	  har	  därför	  i	  första	  hand	  anpassats	  
efter	  denna	  webbläsare.	  	  
	  

Utvecklingsmiljö	  
Eftersom	  JLL	  idag	  använder	  Visual	  Studio	  var	  det	  ett	  krav	  att	  utvecklingen	  av	  
detta	  system	  också	  skulle	  utvecklas	  i	  samma	  miljö.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  
eventuella	  förbättringar	  eller	  modifieringar	  enkelt	  skulle	  kunna	  utföras	  av	  
ansvarig	  personal.	  Ett	  redan	  färdigt	  val	  av	  utvecklingsmiljö	  gjorde	  att	  mer	  tid	  
kunde	  vigas	  åt	  själva	  utvecklandet	  istället	  för	  att	  en	  eventuell	  undersökning	  om	  
olika	  miljöer	  skulle	  tagit	  upp	  tid.	  	  
Den	  valda	  utvecklingsmiljön	  innebar	  i	  mitt	  fall	  att	  projektet	  fick	  inledas	  med	  en	  
kortare	  inlärningsfas	  med	  anledning	  av	  att	  Visual	  Studio	  inte	  använts	  på	  senare	  
delen	  av	  min	  utbildning.	  Detta	  gjordes	  enkelt	  genom	  att	  skapa	  testprojekt	  och	  
använda	  verktygen	  miljön	  erbjuder.	  I	  och	  med	  att	  en	  grund	  i	  programmet	  
införskaffats	  för	  ett	  antal	  år	  sedan	  återkom	  kunskaperna	  relativt	  snabbt	  och	  den	  
faktiska	  utvecklingen	  kunde	  påbörjas.	  	  
	  

ASP.NET-‐ramverk	  
Innan	  utvecklingen	  av	  systemet	  kunde	  påbörjas	  behövde	  teknikvalet	  fastställas.	  
MVC	  och	  WebForms	  var	  de	  två	  alternativen	  det	  stod	  mellan.	  Utifrån	  den	  
informationen	  jag	  tidigare	  besatt	  upplevdes	  WebForms	  vara	  den	  mer	  lämpade	  
tekniken	  för	  projektet.	  De	  tillgängliga	  kontrollers	  som	  är	  inkluderade	  ansåg	  jag	  
skulle	  förenkla	  systemuppbyggnaden	  avsevärt,	  där	  färdiga	  funktioner	  
automatiskt	  kunde	  generera	  en	  gridview	  trots	  att	  tabellens	  storlek	  och	  innehåll	  
ej	  var	  känt.	  Operationerna	  i	  CRUD	  var	  också	  funktioner	  som	  automatiskt	  
genereras	  med	  hjälp	  av	  dessa	  kontrollers.	  Vetskapen	  ifall	  de	  verktygen,	  jag	  sedan	  
tidigare	  kände	  till	  i	  MVC,	  skulle	  fungera	  lika	  bra	  eller	  bättre	  var	  bristfällig	  och	  
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därför	  beslutades	  projektet	  inledas	  med	  lättare	  utbildning	  inom	  tekniken.	  Vid	  
sidan	  av	  inlärningsfasen	  prövades	  också	  systemet	  att	  utvecklas	  med	  MVC	  för	  att	  
direkt	  få	  en	  förståelse	  för	  hur	  tekniken	  skulle	  bete	  sig	  i	  det	  aktuella	  syftet.	  	  
Microsofts	  egna	  utbildningsfilmer	  om	  tekniken	  användes	  för	  att	  införskaffa	  den	  
kunskap	  som	  behövdes	  [15].	  Det	  skulle	  visa	  sig	  att	  allt	  fler	  faktorer	  ledde	  till	  att	  
MVC	  inte	  kändes	  aktuellt	  för	  projektet.	  Arkitekturen	  bygger	  bland	  annat	  på	  
”Models”	  som,	  enkelt	  sagt,	  är	  tänkt	  ska	  innehålla	  databasklasserna.	  Med	  detta	  i	  
åtanke	  fanns	  alternativet	  att	  försöka	  ”gå	  runt”	  den	  naturliga	  arkitekturen	  i	  och	  
med	  att	  systemet	  skulle	  vara	  dynamiskt	  och	  inte	  veta	  om	  databasens	  utseende.	  
Därför	  känns	  ”Models”	  och	  MVC,	  i	  min	  mening,	  mer	  lämpat	  för	  något	  mer	  statiska	  
lösningar.	  För	  att	  försäkra	  mig	  om	  min	  tes	  utfördes	  ändå	  vidare	  försök	  med	  att	  
använda	  tekniken	  i	  utvecklingen.	  Till	  en	  början	  dök	  inga	  direkta	  problem	  upp.	  
Första	  funktionen	  som	  läser	  in	  de	  tillgängliga	  tabellerna	  och	  skriver	  ut	  dessa	  på	  
startsidan	  utvecklades	  utan	  komplikationer.	  När	  användaren	  valt	  tabell	  och	  
önskar	  se	  dess	  data	  och	  få	  möjligheten	  att	  använda	  CRUD,	  uppkom	  dock	  de	  
problem	  jag	  tidigare	  befarade.	  MVC	  började	  kännas	  svårt	  att	  arbeta	  med	  då	  
arkitekturen	  inte	  kunde	  användas	  på	  bästa	  sätt	  vilket	  resulterade	  i	  att	  styrkan	  
och	  enkelheten	  i	  tekniken	  försvann.	  Antal	  kolumner	  och	  kolumnnamn	  var	  data	  
som	  gärna	  känts	  till	  för	  att	  kunna	  använda	  ”Models”	  på	  korrekt	  sätt.	  Vidare	  
utveckling	  i	  MVC	  skulle	  alltså	  medföra	  stora	  risker	  för	  så	  kallade	  ”fullösningar”	  
och	  eventuellt	  försvåra	  möjligheten	  att	  modifiera	  programkoden	  som	  komma	  
skulle	  behövas	  då	  systemet	  appliceras	  hos	  andra	  organisationer	  än	  JLL.	  	  
Summan	  av	  detta	  resulterade	  i	  att	  de	  tidigare	  nämnda	  kontrollerna	  i	  WebForms	  
började	  kännas	  lockande.	  Den	  hittills	  byggda	  funktionaliteten	  skrevs	  om	  och	  det	  
visade	  sig	  snabbt	  att	  utvecklingen	  gick	  bra	  mycket	  smidigare.	  Arkitekturen	  med	  
WebForms	  ”code-‐behind”-‐sidor	  kändes	  dessutom	  mer	  naturlig	  än	  MVC-‐
strukturen	  för	  det	  aktuella	  syftet.	  Därav	  fortsatte	  den	  kommande	  utvecklingen	  
att	  ske	  i	  ASP.NET	  WebForms.	  	  

SQL	  
Gemensamt	  för	  alla	  metoder	  är	  att	  de	  använder	  SQL-‐förfrågningar	  som	  är	  
skrivna	  direkt	  i	  C#	  i	  ”code	  behind”-‐sidan.	  Andra	  alternativ	  valdes	  bort	  då	  
systemet	  ska	  vara	  flexibelt	  och	  enkelt	  att	  modifiera.	  Hade	  applikationen	  använt	  
sig	  utav	  större	  och	  fler	  SQL-‐förfrågningar	  hade	  lagrade	  procedurer	  som	  anropas	  
troligtvis	  varit	  mer	  aktuellt.	  Idag	  använder	  varje	  metod	  sig	  bara	  utav	  ett	  par	  
förfrågningar	  som	  maximalt.	  Finns	  behov	  av	  att	  förändra	  koden	  i	  den	  aktuella	  
lösningen	  behöver	  utvecklaren	  endast	  modifiera	  den	  önskade	  satsen	  i	  den	  metod	  
som	  är	  av	  intresse.	  Därav	  anledningen	  till	  varför	  SQL	  skrivits	  direkt	  i	  C#.	  	  
	  

Funktioner	  
Systemets	  grundfunktioner,	  CRUD,	  kunde	  automatgenereras	  från	  WebForms	  
gridview-‐kontroller.	  Med	  detta	  menas	  att	  en	  händelse	  ”triggas”	  automatiskt	  då	  
användaren	  klickar	  på	  någon	  av	  kontrollens	  knappar	  och	  programkoden	  som	  
implementerats	  i	  metoderna	  utförs.	  En	  automatgenererad	  funktion	  består	  
endast	  av	  ”skalet”,	  det	  vill	  säga	  att	  dess	  innehåll	  skrivs	  av	  utvecklaren.	  	  
Funktionen	  ”Create”	  skapades	  dock	  på	  egen	  hand,	  även	  den	  så	  kallade	  händelsen	  
som	  ”triggas”.	  Resterande	  metoder	  i	  programmet	  såsom	  hämtning	  av	  tabeller,	  
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tabellinnehåll	  och	  användarinformation	  har	  utformats	  utan	  att	  några	  händelser	  
automatgenererats,	  liksom	  valideringsmetoden.	  	  
	  

Hämta	  användarinformation	  
Efter	  att	  systemet	  blivit	  informerad	  av	  webbservern	  om	  vilken	  den	  aktuella	  
användaren	  är,	  med	  hjälp	  av	  Windows	  autentisering,	  skrivs	  de	  tillgängliga	  
tabellerna	  ut.	  Eftersom	  att	  applikationen	  är	  responsiv	  används	  antingen	  en	  eller	  
två	  kolumner	  för	  tabellnamnen,	  beroende	  på	  skärmstorleken	  på	  klientdatorn	  
som	  används	  för	  stunden.	  För	  att	  rätt	  tabeller	  ska	  bli	  åtkomliga	  för	  användaren	  
behöver	  systemet	  veta	  vilka	  tabeller	  som	  finns	  till	  dennes	  förfogande.	  Olika	  
organisationer	  använder	  troligtvis	  varierande	  tillvägagångssätt	  för	  denna	  typ	  av	  
information	  och	  varje	  implementation	  kommer	  därför	  behöva	  en	  individuell	  och	  
unik	  lösning.	  Därför	  har	  funktionaliteten	  för	  identifiering	  av	  tillgängliga	  tabeller	  
slagits	  ihop	  till	  en	  metod.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  underlätta	  vid	  modifiering	  
då	  applikationen	  ska	  implementeras.	  Systemet	  använder	  idag	  en	  unik	  lösning	  för	  
JLL:s	  situation	  där	  databasen	  innehåller	  två	  relaterade	  tabeller	  med	  tillåtna	  
användare	  respektive	  tillgängliga	  tabeller.	  En	  relationstabell	  återfinns	  mellan	  
dessa	  med	  information	  om	  vilka	  användare	  som	  tillåts	  redigera	  vilka	  tabeller.	  
JLL:s	  lösning	  på	  problemet	  är	  relativt	  enkel	  och	  smidig	  att	  verkställa.	  Detta	  
betyder	  att	  andra	  organisationer	  kan	  applicera	  en	  liknande	  lösning	  utan	  större	  
ansträngning	  och	  på	  detta	  sätt	  använda	  den	  befintliga	  metoden	  i	  
administrationsgränsnittet.	  	  
	  
Den	  första	  operationen	  som	  sker	  är	  att	  objektet	  ”User”	  fylls	  med	  den	  aktuella	  
användarens	  användarnamn	  följt	  av	  dennes	  användar-‐ID	  som	  hos	  JLL	  återfinns	  i	  
tabellen	  ”Users”.	  Därefter	  sker	  en	  förfrågan	  vilka	  tabell-‐ID:n	  som	  det	  aktuella	  
användar-‐ID:t	  har	  tillgång	  till	  i	  relationstabellen	  ”UserTables”.	  Till	  sist	  efterfrågas	  
också	  tabellnamnen	  från	  ”Tables”	  för	  de	  aktuella	  tabell-‐ID:na	  och	  fyller	  upp	  
objektet	  ”User”	  med	  den	  hämtade	  informationen.	  ”User”	  returneras	  därefter	  och	  
sparas	  även	  ner	  i	  en	  session.	  Se	  bild	  nedan	  för	  relationen	  mellan	  de	  nyss	  nämnda	  
tabellerna.	  	  
	  

	  
Bild	  1.	  Visar	  många-‐till-‐många	  relationen	  mellan	  tabellerna	  innehållande	  användare	  och	  tillgängliga	  tabeller.	  
	  

Utskrift	  av	  tabell	  
Efter	  att	  användaren	  valt	  önskad	  tabell	  för	  modifikation	  visas	  redigerings-‐sidan	  
som	  ger	  möjlighet	  att	  avläsa	  och	  förändra	  dess	  innehåll.	  Alla	  kolumner	  som	  
tabellen	  inkluderar	  blir	  visuella	  för	  användaren,	  bortsett	  från	  primärnyckeln.	  	  
Kund	  ansåg	  att	  dessa	  värden	  var	  ointressanta	  och	  inte	  nödvändiga	  för	  
användaren	  att	  kunna	  avläsa.	  På	  grund	  av	  detta	  anropas	  metoden	  
”GetTableInformation”	  innan	  data	  från	  tabellen	  skrivs	  ut.	  Ett	  av	  dess	  syfte	  är	  att	  
undersöka	  ifall	  den	  aktuella	  tabellen	  innehar	  en	  primärnyckel	  och	  vilket	  index	  
den	  efterfrågade	  kolumnen	  i	  så	  fall	  har.	  Detta	  utförs	  med	  hjälp	  av	  en	  SQL-‐
förfrågan	  som	  återfanns	  på	  forumet	  ”Stackoverflow”	  [16].	  Ifall	  en	  primärnyckel	  
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upptäcks	  göms	  denna	  vid	  utskrift,	  men	  då	  nyckel	  saknas	  skrivs	  detta	  ut	  och	  
redigering	  förbjuds.	  Se	  bild	  nedan.	  	  	  
	  

	  
Bild	  2.	  Visar	  skillnad	  på	  tabellutskrift	  då	  en	  tabell	  innehar	  och	  saknar	  primärnyckel.	  
	  
Anledningen	  till	  att	  användare	  inte	  får	  redigera	  en	  tabell	  som	  saknar	  
primärnyckel	  är	  på	  grund	  av	  att	  de	  uppdateringsfunktioner	  som	  blivit	  
automatgenererade	  baserar	  sina	  operationer	  på	  de	  unika	  nyckelvärdena.	  Känner	  
systemet	  inte	  av	  någon	  primärnyckel	  kommer	  därför	  applikationen	  inte	  veta	  
vilken	  post	  som	  ska	  uppdateras.	  	  	  
	  
Metodens	  nästkommande	  syfte	  består	  i	  att	  ta	  reda	  på	  ytterligare	  information	  om	  
tabellens	  kolumner	  med	  anledning	  av	  att	  kunna	  utföra	  mindre	  valideringar	  av	  
användarens	  inmatade	  data	  som	  tabellen	  önskas	  uppdateras	  med.	  En	  tabell	  för	  
varje	  kolumn	  skapas	  i	  syfte	  att	  spara	  information	  om	  den	  tabell	  användaren	  
önskar	  redigera.	  Uppgifter	  om	  datatyp,	  maximal	  längd	  på	  en	  eventuell	  sträng	  och	  
ifall	  ett	  ”null”-‐värde	  är	  tillåtet	  går	  att	  finna	  i	  de	  tabeller	  som	  sparas	  ner	  i	  en	  
session	  för	  att	  sedan	  kunna	  återanvändas	  i	  en	  senare	  metod.	  	  	  

Validering	  
I	  kravspecifikationen	  (se	  bilaga	  1)	  som	  utarbetats	  tillsammans	  med	  kravställare	  
kan	  man	  finna	  att	  ett	  krav	  innebär	  att	  en	  mindre	  form	  av	  validering	  bör	  finnas	  
med.	  Metoden	  som	  validerar	  indatat	  anropas	  då	  en	  rad	  som	  befinner	  sig	  i	  
editeringsläge	  blir	  uppdaterad	  med	  knappen	  ”Uppdatera”.	  Se	  bild	  nedan.	  
	  

	  
Bild	  3.	  Visar	  sista	  raden	  i	  editeringsläge	  och	  knappen	  ”Uppdatera”	  som	  då	  finns	  tillgänglig.	  	  
	  
En	  mindre	  kontroll	  utfördes	  för	  att	  undersöka	  vilka	  typer	  av	  kolumner	  som	  
återfanns	  i	  databasen	  mest	  frekvent.	  Utifrån	  denna	  information	  valdes	  vilka	  
typer	  av	  valideringar	  metoden	  skulle	  bestå	  av.	  Systemet	  kontrollerar	  idag	  ifall	  
cellerna	  består	  av	  en	  kryssruta,	  ifall	  en	  textbox	  är	  otillåtet	  ”null”,	  ifall	  en	  sträng	  
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har	  rätt	  format	  då	  cellen	  är	  av	  datatypen	  ”DateTime”.	  Det	  sker	  också	  kontroll	  ifall	  
cellerna	  bör	  innehålla	  heltal	  eller	  flyttal	  och	  ifall	  innehållet	  bör	  innehålla	  en	  
sträng	  av	  tecken.	  Vid	  den	  sistnämnda	  valideringen	  sker	  också	  en	  kontroll	  ifall	  
cellen	  innehåller	  fler	  än	  tillåtet	  antal	  tecken.	  	  
För	  att	  kunna	  veta	  vad	  som	  gäller	  för	  en	  aktuell	  tabell	  använder	  sig	  metoden	  av	  
den	  sessionsparade	  tabellen	  som	  skapades	  i	  funktionen	  ”GetTableInformaion”.	  
Formatet	  på	  ”DateTime”	  sätts	  i	  början	  av	  metoden	  där	  önskat	  värde	  sparas	  ner	  i	  
en	  variabel.	  I	  skrivande	  stund	  är	  det	  aktuella	  formatet	  satt	  till	  ”yyyy-‐MM-‐dd”,	  
alltså	  ”2015-‐12-‐31”,	  enligt	  kunds	  önskemål.	  	  
Ifall	  någon	  validering	  inte	  går	  igenom	  skrivs	  ett	  meddelande	  ut	  med	  information	  
om	  vilken	  cell	  det	  berör	  och	  vad	  felet	  berodde	  på.	  Vid	  ett	  sådant	  tillfälle	  sparas	  
heller	  ingen	  ny	  information	  till	  tabellen.	  	  

Loggning	  
Ett	  krav	  från	  kund	  var	  att	  förändringar	  i	  databasen	  ska	  loggas	  med	  information	  
som	  gör	  det	  möjligt	  att	  ta	  reda	  på	  vem	  som	  gjort	  vad	  och	  när	  det	  skedde.	  Därav	  
finns	  metoden	  ”SetEditInformation”	  som	  loggar	  detta	  varje	  gång	  en	  förändring	  
sker.	  Tillsammans	  med	  kravställare	  togs	  beslutet	  om	  att	  varje	  loggning	  bör	  ha	  
information	  innehållande	  tabellnamn,	  nyckelvärde	  för	  den	  aktuella	  raden,	  
användarnamn,	  vilken	  operation	  som	  utförts	  och	  datum	  och	  tid	  vid	  förändringen.	  
Se	  bild	  nedan.	  
	  

	  
Bild	  4.	  Visar	  logg-‐tabellens	  innehåll.	  
	  
Då	  operationen	  är	  en	  ”insert”,	  alltså	  då	  en	  ny	  rad	  läggs	  till,	  känner	  systemet	  inte	  
till	  vilket	  nyckelvärde	  som	  databasen	  kommer	  generera	  för	  den	  kommande	  
raden.	  På	  grund	  av	  detta	  sker	  ett	  anrop	  till	  funktionen	  
”UpdateEditTableAfterInsert”	  som	  gör	  en	  uppdatering	  av	  loggen	  med	  den	  
nyligen	  genererade	  nyckeln.	  Först	  sker	  dock	  en	  uppdatering	  av	  sidan	  för	  att	  en	  
ny	  avläsning	  av	  tabellen	  ska	  göras.	  	  
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”SetEditInformation”	  är	  i	  behov	  av	  att	  loggtabellen	  heter	  ”TabellRedigering”	  och	  
återfinns	  i	  schemat	  ”admin”.	  Den	  kräver	  dessutom	  att	  designutseendet	  enligt	  bild	  
nedan.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  ingen	  nuvarande	  lösning	  existerade	  hos	  JLL	  
och	  därav	  fick	  jag	  som	  utvecklare	  fria	  händer	  att	  skapa	  den.	  Önskar	  användare	  
att	  implementera	  loggningen	  på	  annat	  sätt	  krävs	  alltså	  omskrivning	  i	  
programmet,	  men	  endast	  i	  den	  aktuella	  metoden.	  	  
	  

	  
Bild	  5.	  Visar	  design	  över	  tabellen	  ”TabellRedigering”.	  
	  

Uppdatering	  av	  befintlig	  post	  
När	  en	  rad	  väl	  blir	  uppdaterad	  sker	  först	  en	  förfrågan	  till	  databasen	  i	  syfte	  att	  ta	  
reda	  på	  alla	  kolumnnamn	  i	  tabellen.	  Det	  returnerade	  värdet	  används	  som	  in-‐
parameter	  till	  valideringsmetoden,	  eftersom	  denna	  behöver	  veta	  antalet	  	  
	  
kolumner	  för	  att	  kunna	  fungera	  korrekt.	  	  
Matar	  användaren	  in	  korrekt	  information	  i	  cellerna	  sker	  ett	  anrop	  till	  
”SetEditInformation”	  som	  loggar	  rätt	  operation.	  Är	  raden	  dessutom	  nyligen	  
tillagd	  och	  inte	  ännu	  existerar	  i	  databasen,	  laddas	  sidan	  om	  för	  att	  därefter	  
anropa	  metoden	  ”UpdateEditTableAfterInsert”	  som	  uppdaterar	  den	  nyligen	  
tillagda	  raden	  i	  logg-‐tabellen.	  Detta	  sker	  på	  grund	  av	  att	  nyckelvärdet	  som	  
databasen	  genererar	  hämtas	  först	  då	  webbsidan	  laddas	  in	  och	  detta	  ska	  enligt	  
kunds	  önskemål	  finnas	  med	  på	  varje	  rad	  i	  loggen.	  
Ifall	  felaktig	  inmatning	  istället	  sker	  kommer	  valideringsfunktionen	  returnera	  de	  
värden	  som	  fanns	  i	  tabellen	  innan	  användarens	  uppdatering.	  Datat	  skrivs	  ut	  
tillsammans	  med	  ett	  felmeddelande	  om	  vad	  som	  gick	  fel.	  Till	  en	  början	  sparades	  
de	  värden	  som	  gick	  igenom	  valideringen	  men	  detta	  gjordes	  om	  i	  anledning	  av	  att	  
den	  aktuella	  användaren	  inte	  ska	  bli	  förvirrad	  över	  vilka	  värden	  som	  är	  nya	  
respektive	  gamla.	  	  

Insättning	  och	  radering	  av	  poster	  	  
Har	  en	  användare	  tillgång	  till	  en	  tabell	  har	  denne	  också	  möjlighet	  att	  radera	  
befintliga	  poster.	  Då	  en	  rad	  önskas	  tas	  bort	  från	  en	  tabell	  och	  knappen	  ”Ta	  bort”	  
aktiveras	  raderas	  denna	  först	  från	  gridview:n	  för	  att	  därefter	  uppdatera	  
databasen	  och	  den	  aktuella	  tabellen	  med	  det	  nya	  utseendet.	  Genom	  att	  anropa	  
”SetEditInformation”	  med	  in-‐parametern	  ”Delete”	  loggas	  även	  händelsen	  
korrekt.	  
När	  en	  tabell	  istället	  utökas	  med	  en	  ny	  post,	  varken	  loggas	  detta	  eller	  sparas	  ner	  i	  
databasen	  innan	  valideringsmetoden	  gått	  igenom	  utan	  problem.	  Detta	  med	  
anledning	  av	  att	  inga	  onödiga	  primärnycklar	  ska	  genereras	  då	  de	  inmatade	  
värdena	  är	  otillåtna,	  eller	  ifall	  en	  användare	  felaktigt	  kommer	  åt	  ”Lägg	  till	  ny	  
rad!”-‐alternativet.	  Om	  den	  nyinsatta	  raden	  av	  någon	  anledning	  ångras,	  



EL1512 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Elektronik och datorteknik 
 

försvinner	  denna	  från	  gridview-‐komponenten.	  Databasen	  respektive	  logg-‐
tabellen	  blir	  inte	  informerad	  om	  att	  någon	  förändring	  skett	  i	  detta	  fall.	  	  

Design	  
Utseendet	  har	  genom	  hela	  arbetsprocessen	  haft	  låg	  prioritet.	  Kravställare	  har	  
stått	  fast	  vid	  att	  funktionaliteten	  i	  systemet	  varit	  viktigare	  än	  en	  snygg	  design.	  Då	  
tid	  fanns	  över	  lades	  istället	  energi	  på	  att	  få	  gränssnittet	  enkelt	  och	  tydligt.	  Detta	  
gjordes	  med	  hjälp	  av	  interaktionsdesignern	  och	  Sogetikollegan,	  Erika	  Holmgren	  
[17].	  I	  början	  av	  projektet	  arbetades	  ett	  utkast	  fram	  som	  använts	  under	  
utvecklingsperioden.	  Under	  ett	  möte	  med	  kravställare	  kom	  önskemål	  om	  att	  
redigeringssidan	  på	  webbplatsen	  kunde	  bli	  mer	  lätthanterlig.	  Den	  horisontella	  
menyn,	  se	  bild	  6,	  ansågs	  inte	  vara	  användarvänlig	  ifall	  många	  tabeller	  fanns	  
tillgängliga.	  	  
	  

	  
Bild	  6.	  Gränssnittet	  innan	  samtal	  med	  interaktionsdesignen.	  	  
	  
Med	  anledning	  av	  detta	  planerades	  ett	  möte	  in	  med	  Erika	  för	  att	  diskutera	  
eventuella	  förbättringar	  och	  hur	  sidan	  kunde	  bli	  mer	  lätthanterlig,	  både	  för	  de	  
som	  har	  tillgång	  till	  många	  men	  också	  användare	  som	  har	  få	  tabeller	  till	  sitt	  
förfogande.	  Erika	  införskaffade	  den	  informationen	  som	  behövdes	  under	  mötet	  
och	  arbetade	  därefter	  fram	  ett	  kortare	  scenario	  på	  ett	  gränssnittsförslag.	  Se	  
bilaga	  2.	  Hennes	  utkast	  utgick	  efter	  följande	  krav.	  	  

• Den	  tabell	  som	  valdes	  av	  användaren	  skulle	  visas	  över	  hela	  skärmens	  
bredd.	  	  

• Vyn	  skulle	  vara	  lika	  hanterbar	  vid	  väldigt	  få	  och	  väldigt	  många	  tabeller.	  
• Tabellfunktioner	  som	  lägg	  till	  ny	  rad,	  ta	  bort	  rad	  och	  ändra	  rad	  ska	  finnas	  

med.	  	  
Ett	  fjärde	  krav	  finns	  med	  i	  scenariot	  som	  säger	  att	  användaren	  ska	  kunna	  logga	  
ut	  och	  in.	  Men	  detta	  valdes	  bort	  då	  det	  inte	  är	  aktuellt	  eftersom	  inloggningen	  
sköts	  med	  Windows	  autentisering.	  Att	  utesluta	  sista	  kravet	  var	  heller	  inget	  som	  
orsakade	  svårigheter	  att	  använda	  designförslaget	  likväl.	  Se	  bild	  nedan.	  	  	  
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Bild	  7.	  Designförslag	  från	  interaktionsdesigner	  Erika.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  stilmallsspråket	  LESS	  implementerades	  de	  flesta	  av	  Erikas	  förslag	  i	  
det	  nya	  gränssnittet.	  Språket	  erbjuder	  möjligheten	  att	  blanda	  LESS	  tillsammans	  
med	  CSS,	  vilket	  resulterade	  i	  att	  stora	  delar	  av	  koden	  enkelt	  kan	  kännas	  igen	  av	  
CSS-‐utvecklare.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  lite	  tid	  lades	  ned	  på	  designarbetet	  vilket	  
medförde	  att	  ännu	  mindre	  tid	  fanns	  tillgängligt	  för	  inlärning	  av	  LESS.	  Därför	  är	  
mycket	  av	  koden	  skriven	  i	  CSS.	  Det	  så	  kallade	  ”grid-‐systemet”	  på	  sidan,	  
uppdelningen	  mellan	  de	  olika	  delarna,	  är	  skrivet	  med	  hjälp	  av	  Bootstrap,	  liksom	  
en	  del	  av	  komponenterna	  såsom	  knappar	  och	  dropplistor.	  På	  detta	  sätt	  
påskyndades	  utvecklingen	  och	  jag	  kunde	  undvika	  att	  behöva	  skriva	  design	  som	  
både	  var	  responsiv	  och	  snygg,	  från	  grunden.	  Även	  gridview:n	  är	  tilldelad	  en	  
färdigskriven	  klass	  som	  gör	  att	  den	  blir	  mer	  responsiv	  och	  anpassas	  till	  skärmen	  
på	  ett	  bättre	  sätt.	  Användare	  har	  då	  enklare	  att	  se	  information	  från	  tabeller	  som	  
består	  av	  många	  kolumner,	  vilket	  gör	  gridview:n	  bred.	  Klassen	  som	  tilldelats	  gör	  
att	  tabellen	  fortsätter	  bli	  lättläst	  och	  ger	  användaren	  möjlighet	  att	  skrolla	  i	  sidled	  
för	  att	  kunna	  avläsa	  alla	  kolumner.	  	  	  
	  
Mindre	  detaljer	  som	  återfanns	  i	  designförslaget	  uteblev	  från	  implementation	  
såsom	  profilbilden	  vid	  användarnamnet	  liksom	  logotypen	  i	  vänstra	  hörnet.	  Pil-‐
ikonen	  vid	  ”Mina	  tabeller”	  roteras	  90	  grader	  då	  listan	  öppnas	  i	  Erikas	  scenario,	  
men	  även	  denna	  detalj	  valdes	  bort,	  vilket	  medför	  att	  pilen	  pekar	  statiskt	  till	  
höger	  i	  implementationen.	  Anledningen	  till	  bortprioriteringarna	  är	  tidsbrist	  och	  
den	  låga	  prioriteten	  på	  designutseendet.	  
Förändringar	  som	  däremot	  förbättrade	  användarbarheten	  prioriterades	  inte	  
bort.	  Ett	  tydligt	  exempel	  på	  detta	  är	  tabeller	  som	  innehåller	  många	  poster	  inte	  
bör	  inte	  ”trycka	  ner”	  alternativen	  i	  nederkant.	  Enligt	  Erikas	  scenario	  borde	  
istället	  användaren	  kunna	  scrolla	  nedåt	  i	  tabellen	  medan	  verktygsfältet	  alltid	  är	  
synligt.	  	  
Startsidan	  som	  tidigare	  hade	  samma	  färgtema	  som	  utkastet,	  se	  bild	  nedan,	  blev	  
också	  lättare	  förändrad	  med	  anledning	  av	  att	  webbplatsen	  skulle	  kännas	  
enhetlig.	  	  
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Bild	  8.	  Startsidan	  då	  första	  versionen	  av	  designen	  fortfarande	  var	  aktuell.	  	  

Resultat	  

Den	  kompletta	  applikationen	  består	  av	  tre	  sidor,	  se	  flödesschema	  nedan.	  
Startsidan,	  där	  användare	  väljer	  vilken	  tabell	  som	  ska	  modifieras,	  och	  
redigeringssidan	  där	  även	  en	  ny	  tabell	  kan	  väljas.	  Ifall	  något	  går	  fel,	  antingen	  
med	  SQL-‐förfrågningar	  eller	  antingen	  med	  användaruppgifter,	  sänds	  den	  
aktuella	  användaren	  till	  en	  informationssida	  som	  presenterar	  för	  användaren	  att	  
något	  blivit	  fel	  och,	  om	  möjligt,	  vad	  som	  felade.	  För	  komplett	  kod	  för	  dessa	  
webbsidor,	  se	  bilaga	  3.	  
	  

	  
Bild	  9.	  Flödesschema	  för	  Webbplatsen.	  
	  

	  
Bild	  10.	  Bild	  över	  ”Fel-‐sidan”.	  
	  
Sker	  inget	  fel	  visas	  vyn	  nedan	  för	  användaren	  med	  dennes	  tillgängliga	  tabeller.	  
Startsidans	  uppgift	  är	  att	  visa	  vilka	  tabeller	  som	  får	  modifieras	  av	  den	  aktuella	  
användaren.	  Efter	  tabell	  valts	  länkas	  användaren	  vidare	  till	  redigeringssidan.	  	  
Webbsidan	  är	  dessutom	  responsiv,	  vilket	  medför	  att	  presentationen	  sker	  endast	  
med	  en	  kolumn	  ifall	  skärmstorleken	  blir	  liten.	  Se	  bilder	  nedan.	  	  
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Bild	  11.	  Nio	  tabeller	  visas	  i	  två	  kolumner.	  
	  

	  
Bild	  12.	  Nio	  tabeller	  visas	  i	  en	  kolumn.	  
	  
Väljer	  ”haolsson”,	  som	  är	  den	  inloggade	  användaren	  i	  det	  aktuella	  fallet,	  att	  
modifiera	  tabellen	  ”GiltigBeställare”	  visas	  vyn	  nedan.	  Från	  redigeringssidan	  finns	  
möjlighet	  att	  byta	  tabell	  genom	  dropplistan	  ”Mina	  Tabeller”.	  Det	  är	  också	  möjligt	  
att	  återgå	  till	  startsidan	  genom	  att	  klicka	  på	  text-‐logotypen	  i	  det	  övre,	  vänstra	  
hörnet.	  	  
Användaren	  kan	  också	  välja	  att	  ändra	  eller	  ta	  bort	  en	  befintlig	  rad.	  Med	  valet	  
”Lägg	  till	  ny	  rad!”	  kan	  också	  en	  helt	  ny	  post	  läggas	  till.	  

	  
Bild	  12.	  Vy	  över	  redigeringssidan.	  
	  
Önskar	  användaren	  istället	  att	  modifiera	  en	  annan	  tabell	  ges	  möjlighet	  till	  detta	  
genom	  att	  klicka	  på	  ”Mina	  Tabeller”.	  Den	  tabell	  som	  är	  aktiv	  för	  stunden	  
markeras	  ut	  med	  ljusare	  bakgrund	  än	  de	  övriga.	  	  
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Bild	  13.	  Visar	  dropplistans	  utseende.	  
	  
Vid	  valideringsfel	  ser	  användaren	  ett	  felmeddelande	  som	  i	  vyn	  nedan.	  	  
I	  det	  aktuella	  exemplet	  har	  ”haolsson”	  lagt	  till	  en	  ny	  rad	  med	  hjälp	  av	  knappen	  
”Lägg	  till	  ny	  rad!”	  för	  att	  därefter	  sparat	  ned	  ”0”	  och	  ”d”	  i	  den	  första	  respektive	  
andra	  cellen.	  Därefter	  har	  användaren	  valt	  att	  revidera	  raden	  för	  att	  mata	  in	  ett	  
datum	  i	  kolumn	  tre,	  men	  lyckats	  skriva	  fel	  format.	  	  

	  
Bild	  14.	  Exempel	  på	  hur	  valideringsfel	  visas	  för	  användaren.	  

Diskussion	  

JLL	  hade	  som	  önskemål	  att	  ersätta	  sitt	  befintliga,	  statiska	  
administrationsgränssnitt	  som	  kräver	  underhåll	  när	  databasens	  eller	  en	  tabells	  
design	  förändras.	  Jag	  har,	  under	  ett	  par	  månader,	  arbetat	  fram	  ett	  system	  som	  
anpassar	  sig	  automatiskt	  till	  eventuella	  förändringar.	  Med	  mindre	  modifieringar	  
i	  systemet	  kan	  dessutom	  applikationen	  appliceras	  hos	  en	  helt	  annan	  
organisation	  med	  andra	  upplägg	  på	  exempelvis	  användarnas	  rättigheter.	  	  
Med	  hjälp	  av	  systemet	  kommer	  kund	  kunna	  avlägga	  mer	  tid	  till	  det	  faktiska	  
arbetet	  som	  pågår	  i	  databaslösningen.	  	  
I	  och	  med	  att	  utvecklingen	  helt	  och	  hållet	  skett	  i	  kunds	  tidigare	  bekanta	  miljö,	  
Visual	  Studio,	  och	  bland	  annat	  är	  skriven	  i	  C#	  och	  HTML,	  kommer	  dessutom	  
vidareutveckling	  kunna	  ske,	  förhoppningsvis	  uteslutande,	  av	  JLL	  själv.	  	  

Uppfyllda	  krav	  
De	  krav	  som	  kund	  ställde	  i	  början	  då	  specifikationen	  fastställdes	  är	  uppfyllda	  
bortsett	  från	  ett.	  Inloggningen	  sker	  inte	  med	  hjälp	  av	  SITHS-‐kort.	  Anledningen	  
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till	  att	  detta	  är	  bortprioriterat	  i	  utvecklingen	  beror	  på	  att	  kund	  valde	  att	  nöja	  sig	  
med	  en	  Windows	  autentisering	  som	  inloggning.	  	  
	  
Krav 
nr:  Systemfunktioner  Prioritet:  Avklarat:  

1  Man ska kunna skapa nya rader i befintliga tabeller.  1  Ja 
2  Man ska kunna redigera rader i befintliga tabeller.  1  Ja 
3  Man ska kunna avläsa data tabeller i gränssnittet.  1  Ja 
4  Man ska kunna ta bort rader i befintliga tabeller.  1  Ja 

5  Tillgång till tabeller och tillåtna funktioner ska begränsas utifrån 
användare.  1  Ja 

6  Utförda handlingar ska loggas tillsammans med ansvarig 
användare.  2  Ja 

7  Enklare validering ska finnas för inmatning av vissa element.  2  Ja 
8  Systemet ska klara av att hantera olika typer av tabeller och data.  1  Ja 

9  Utan inloggning ska användarna endast kunna se fel-
/informationssida.  2  Ja 

Tabell	  4.	  Krav	  på	  systemfunktioner	  inkl.	  svar	  på	  ifall	  de	  är	  avklarade	  eller	  inte.	  
	  
Krav 
nr:  Användarperspektiv  Prioritet:  Avklarat:  

10  Någon typ av inloggning bör vara implementerad. 1  Ja 
12  Inloggning till systemet med SITHS-kort med hjälp av kortläsare. 2 Nej 

13  Gränssnittet ska fungera och vara anpassat efter Internet Explorer 
11. 1  Ja 

14  Gränssnittet ska skalas och anpassas till skärmstorlek. 2  Ja 
15  Gränssnittet ska vara responsivt. 3  Ja 
Tabell	  5.	  Krav	  sett	  från	  användarperspektiv	  inkl.	  svar	  på	  ifall	  de	  är	  avklarade	  eller	  inte.	  
	  
Krav 
nr:  Utveckling  Prioritet:  Avklarat:  

16  Systemet ska utvecklas i Visual Studio. 1  Ja 
17 Systemet ska vara utvecklat med hjälp av C#, JavaScript, HTML. 1  Ja 

18 
Gränssnittet ska vara uppbyggt med hjälp av Bootstraps grid-
system. 2  Ja 

19 Egen implementerad CSS ska skrivas med hjälp av Less eller Sass. 2  Ja 
20 Systemet och alla funktioner ska fungera i Internet Explorer 1  Ja 

21 
Systemet och alla funktioner ska fungera i Chrome, Firefox, Safari 
& Opera. 3  Ja 

22 Flödesschema ska finnas över systemet. 1  Ja 
23 Skydd mot SQL-injektioner ska vara implementerad. 1  Ja 
Tabell	  6.	  Utvecklingskrav	  inkl.	  svar	  på	  ifall	  de	  är	  avklarade	  eller	  inte.	  
	  
	  
Till	  en	  början,	  då	  systemet	  byggdes	  upp	  med	  ASP.NET	  MVC	  upplevdes	  
kravspecifikationen	  som	  möjlig	  att	  nå,	  sett	  till	  krav	  med	  prioritet	  1.	  När	  tekniken	  
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byttes	  till	  ASP.NET	  WebForms	  och	  arbetet	  flöt	  på	  betydligt	  bättre	  kändes	  övriga	  
prioriteringsnivåer	  inte	  lika	  avlägsna.	  Arkitekturen	  i	  tekniken	  kändes	  mer	  
lämpad	  för	  ändamålet	  och	  gridview:n	  som	  WebForms	  erbjuder	  har	  utformats	  till	  
systemets	  mittpunkt.	  I	  och	  med	  detta	  valde	  jag	  att	  färdigställa	  alla	  krav	  som,	  
tillsammans	  med	  kund,	  utarbetades	  innan	  utvecklingen	  av	  systemet	  började.	  	  

Begränsningar	  
Applikationen	  har	  dock	  en	  del	  begränsningar	  som	  valdes	  att	  noteras	  istället	  för	  
att	  lösas.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  kunds	  krav	  och	  önskemål	  istället	  skulle	  klaras	  av.	  
Därför	  finns	  idag	  avgränsningar	  i	  systemet	  som	  kan	  arbetas	  vidare	  på	  ifall	  en	  
eventuell	  vidareutveckling	  skulle	  vara	  av	  intresse.	  	  
Vid	  redigering	  av	  en	  tabell	  kommer	  systemet	  vara	  i	  behov	  av	  att	  en	  primärnyckel	  
finns.	  Saknas	  detta	  tillåts	  inte	  modifiering	  i	  anledning	  av	  att	  nyckeln	  används	  
som	  igenkänning	  av	  vilken	  rad	  som	  ska	  uppdateras	  eller	  tas	  bort.	  Systemet	  
förutsätter	  också	  att	  den	  eventuella	  kolumnen	  som	  agerar	  primärnyckel	  har	  
inställningen	  ”Auto	  Increment”	  aktiverad,	  vilket	  betyder	  att	  databasen	  genererar	  
själv	  en	  ny	  nyckel	  då	  tabellen	  utökas	  med	  nya	  poster.	  	  	  
Stora	  och	  små	  bokstäver	  hanteras	  olika	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  ge	  användare	  
tillgång	  till	  rätt	  tabell	  av	  administratören.	  Vid	  lösningar	  som	  hos	  JLL,	  där	  
användare	  får	  rättigheter	  till	  tabeller	  utifrån	  en	  manuellt	  fylld	  tabell	  med	  namn,	  
kommer	  den	  ansvarige	  som	  sätter	  upp	  och	  fyller	  denna	  tabell	  behöva	  vara	  
mycket	  noga.	  	  
Namn	  på	  en	  tabell	  i	  ett	  schema	  får	  inte	  vara	  detsamma	  som	  i	  ett	  annat	  schema.	  
Väljer	  man	  att	  applicera	  systemet	  hos	  en	  organisation	  där	  detta	  kan	  förekomma	  
och	  där	  tabellrättigheterna	  fungerar	  som	  hos	  JLL,	  kommer	  även	  schemanamnet	  
måsta	  läggas	  till	  i	  tabellen	  innehållande	  tabellnamnen.	  SQL-‐förfrågningarna	  som	  
finns	  implementerade	  hämtar	  i	  dagsläget	  tabeller	  från	  alla	  scheman	  i	  databasen,	  
vilket	  är	  anledningen	  till	  att	  systemet	  inte	  vet	  vilken	  tabell	  som	  användaren	  ska	  
få	  tillgång	  till	  ifall	  schemanamnet	  saknas.	  JLL	  har	  idag	  inte	  skrivit	  ut	  
schemanamnen	  på	  de	  tabeller	  som	  finns	  att	  tillgå.	  På	  grund	  av	  detta	  och	  att	  
systemet	  behöver	  denna	  information	  för	  att	  särskilja	  scheman	  är	  detta	  
implementerat	  i	  systemet	  som	  en	  specificerad	  lösning	  för	  JLL.	  I	  den	  första	  
metoden	  som	  utförs	  på	  startsidan	  är	  detta	  manuellt	  inlagt.	  Det	  aktuella	  
schemanamnet	  är	  alltså	  ”hårdkodat”	  in.	  Den	  lösning	  som	  JLL	  idag	  använder	  är	  
alltså	  möjlig	  att	  fortsätta	  använda,	  om	  den	  aktuella	  organisationen	  är	  medveten	  
om	  detta	  och	  att	  ”hårdkodning”	  krävs.	  	  
Valideringen	  i	  systemet	  känner,	  som	  tidigare	  nämnt,	  av	  datatyperna	  ”bit”,	  ”Null”,	  
”DateTime”,	  ”int”,	  ”float”	  och	  ”char”.	  Däremot	  finns	  inte	  validering	  för	  de	  olika	  
typerna	  av	  exempelvis	  ”int”	  och	  ”char”.	  Avskalning	  gjordes	  för	  att	  kravet	  nämnde	  
”enklare	  validering”.	  Ökar	  noggrannheten	  med	  tiden	  och	  ifall	  nya	  krav	  ställs	  vid	  
ett	  senare	  tillfälle,	  är	  metoden	  uppbyggd	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  vidare	  utveckling	  
sker	  utan	  större	  modifiering.	  	  
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Bilaga	  2	  
Erikas	  gränssnitts-‐förslag.	  	  
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Bilaga	  3.	  
Komplett	  Kod.	  
	  
Index.aspx

	  
	  
	  
Index.aspx.cs	  

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\Projects\CRUD_Administration\CRUD_Administration\Index.aspx

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/CA_Master.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Index
.aspx.cs" Inherits="CRUD_Administration.Index" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
        <div id="ShowTables" class="row">
            <form runat="server" action="Edit.aspx" method="post">
                <div class="col-lg-5 col-md-5 hidden-sm hidden-xs col-lg-offset-1 col-md-offset-1">
                    <asp:Literal ID="LiteralLeft" runat="server"></asp:Literal>
                </div>
                <div class="col-lg-5 col-md-5 hidden-sm hidden-xs col-lg-offset-0 col-md-offset-0">
                    <asp:Literal ID="LiteralRight" runat="server"></asp:Literal>
                </div>
                <div class="hidden-lg hidden-md col-sm-10 col-xs-10 col-sm-offset-1 col-xs-offset-1">
                    <asp:Literal ID="LiteralBig" runat="server"></asp:Literal>
                </div>

            </form>
       </div>

</asp:Content>
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1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\Index.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using CRUD_Administration.App_Code;

namespace CRUD_Administration
{
    public partial class Index : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsPostBack)
            {
                //Deklarera
                DataTable Data = new DataTable();
                User ActiveUser = new User();

                //Hämtar information om aktiv användare.
                ActiveUser = GetUserRights(ActiveUser);

                //Skriver ut "knapparna" till rätt literals
                LiteralLeft.Text = "";
                LiteralRight.Text = "";
                LiteralBig.Text = "";
                for (int i = 0; i < ActiveUser.NrOfTables; i++)
                {
                    LiteralBig.Text += string.Format("<button type='submit' name='TblName' value='{0}.{1}' 

class='btn btn-success BtnSpace BtnWidth text-left'>{1}</button>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, 
ActiveUser.Tables[i].TableName);

                    
                    if ((i % 2) != 0)
                    {
                        string BtnText = string.Format("<button type='submit' name='TblName' value='{0}.{1}'

 class='btn btn-success BtnSpace BtnWidth text-left'>{1}</button>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, 
ActiveUser.Tables[i].TableName);

                        LiteralRight.Text += BtnText;
                    }
                    else
                    {
                        string BtnText = string.Format("<button type='submit' name='TblName' value='{0}.{1}'

 class='btn btn-success BtnSpace BtnWidth text-left'>{1}</button>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, 
ActiveUser.Tables[i].TableName);

                        LiteralLeft.Text += BtnText;
                    }
                }
            }
        }

        /*
         * Hämtar information om användarens rättigheter!
         * Tar emot och returnerar en användare. 
         * 
         * JLL-Specificerad lösning
         */
        private User GetUserRights(User U)
        {
            DataSet MDS = new DataSet();
            GetDataSet Data = new GetDataSet();

            U.TableIDs = new List<int>();
            U.Tables = new List<TblInfo>();
                        
            //Inloggad användare! (Hämtas från "User.Identify").
            U.UserName = User.Identity.Name.Split('\\')[1];

            if (U.UserName == null || U.UserName == "")
            {
                Session["ErrorMessage"] = "Användarobjektet är tomt!";
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2C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\Index.aspx.cs

                Response.Redirect("Error.aspx");
            }

            //Hämtar användarens ID. 
            string SqlQuery = string.Format("SELECT UserID FROM admin.Users WHERE DomainUser = '{0}'", U.

UserName);
            MDS = Data.DS(SqlQuery, "UserID");
            string userID = null;
            if (MDS.Tables["UserID"].Rows.Count != 0)
            {
                userID = MDS.Tables["UserID"].Rows[0]["UserID"].ToString();
            }
            else
            {
                Session["ErrorMessage"] = "Finns inga tillgängliga tabeller för användaren " + User.Identity

.Name;
                Response.Redirect("Error.aspx");
            }
            

            //Hämtar tabellIDs för aktuella tabeller. 
            SqlQuery = string.Format("SELECT TableID FROM admin.UserTables WHERE UserID = {0}", userID);
            MDS = Data.DS(SqlQuery, "TableID");

            //Förbereder nästa SQL-sträng och sparar ner tabell-IDs i användar-objektet.
            string TableIDs = "";
            U.NrOfTables = MDS.Tables["TableID"].Rows.Count;

            for (int i = 0; i < MDS.Tables["TableID"].Rows.Count; i++)
            {
                if (i == (MDS.Tables["TableID"].Rows.Count - 1))
                {
                    TableIDs += MDS.Tables["TableID"].Rows[i]["TableID"].ToString();
                }
                else
                {
                    TableIDs += MDS.Tables["TableID"].Rows[i]["TableID"].ToString() + ",";
                }

                U.TableIDs.Add(Convert.ToInt32(MDS.Tables["TableID"].Rows[i]["TableID"]));
            }

            //Hämtar Namn för de aktuella Tabell-IDna. Sparar ner i User-objekt.
            string GetTables = string.Format("SELECT Name FROM admin.Tables WHERE TableID IN ({0})", 

TableIDs);
            MDS = Data.DS(GetTables, "Tables");

            for (int i = 0; i < U.NrOfTables; i++)
            {
                TblInfo Tbl = new TblInfo();

                //FÖR JLL! ENDAST DBO.-TABELLER
                Tbl.SchemaName = "dbo";
                //----------------------
                Tbl.TableName = MDS.Tables["Tables"].Rows[i]["name"].ToString();
                U.Tables.Add(Tbl);
            }

            Session["ActiveUser"] = U;

            return U;
        }
    }
}
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<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/CA_Master.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Edit.
aspx.cs" Inherits="CRUD_Administration.Edit" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
    <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
                        
        <form runat="server" action="Edit.aspx" method="post">
            <div class="row">
                <div class="dropdown col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                    <button class="btn dropdown-toggle dropdown-btn" type="button" id="dropdownMenu1" data-

toggle="dropdown" aria-expanded="true">
                        Mina Tabeller
                    <span class="caret"></span>
                    </button>
                    <ul class="dropdown-menu TblDropDown" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
                        <asp:Literal ID="tblLit" runat="server"></asp:Literal>
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="text-center btm-marg">
                    <h3><span class="ActiveTable" id="RealTbl" runat="server"></span></h3>
                    <asp:Literal ID="ErrorLiteral" runat="server"></asp:Literal>
                </div>
            </div>
            <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">

            </asp:ScriptManager>
            <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
                <ContentTemplate>
                    <asp:Literal ID="LiteralInfo" runat="server"></asp:Literal>
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                            <div class="table-responsive">
                                <asp:GridView ID="GridView_Tbl" runat="server" CssClass="TblEdit" 

AutoGenerateEditButton="True"
                                    OnRowDataBound="GridView_Tbl_RowDataBound" OnRowEditing=

"GridView_Tbl_RowEditing"
                                    OnRowDeleting="GridView_Tbl_RowDeleting" OnRowUpdating=

"GridView_Tbl_RowUpdating"
                                    OnRowCancelingEdit="GridView_Tbl_RowCancelingEdit" 

AutoGenerateDeleteButton="True">
                                </asp:GridView>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </ContentTemplate>    
            </asp:UpdatePanel>   
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center">
                <asp:Button cssClass="btn btn-lg InsertBtn" ID="InsertBtn" runat="server" Text="+ Lägg till 

ny rad!" OnClick="InsertBtn_Click"/>
                </div>
            </div>  
       </form>
        <script>    </script>
    </asp:Content>
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using CRUD_Administration.App_Code;
using System.Web.Configuration;
using System.Globalization;

namespace CRUD_Administration
{
    public partial class Edit : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (Request.Form["TblName"] != null)
                {
                    Session["TblNow"] = Request.Form["TblName"]; 
                }
            }
            catch (Exception)
            {
                Session["TblNow"] = null;
            }

            if (!Page.IsPostBack || (string)(Session["TblNow"]) != (string)(Session["TblLast"]))
            {
                string TblAct = (string)(Session["TblLast"]);
                Session["TblLast"] = Session["TblNow"];
                if ((string)(Session["TblNow"]) != null)
                {
                    TblAct = (string)(Session["TblNow"]);
                }
                
                DataSet Data = new DataSet();
                GetDataSet myDS = new GetDataSet();
                RealTbl.InnerHtml = TblAct.Split('.')[1];

                User ActiveUser = (User)(Session["ActiveUser"]);
                tblLit.Text = "";
                LiteralInfo.Text = null;

                //

                for (int i = 0; i < ActiveUser.NrOfTables; i++)
                {
                    if (TblAct == ActiveUser.Tables[i].SchemaName + "." + ActiveUser.Tables[i].TableName)
                    {
                        //string BtnText = string.Format("<th><button type='submit' name='TblName' value='

{0}.{1}' class='btn btn-success btn-active text-left'>{1}</button></th>", ActiveUser.Tables[i].
SchemaName, ActiveUser.Tables[i].TableName);

                        string BtnText = string.Format("<li role='presentation' class='TblListItem'><button 
name='TblName' role='menuitem' tabindex='-1' type='submit' class='btn BtnWidth TblListItemButtonActive' 
value='{0}.{1}'><span class='pull-left'>{1}</span></button></li>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, 
ActiveUser.Tables[i].TableName);

                        tblLit.Text += BtnText;
                    }
                    else
                    {
                        //string BtnText = string.Format("<th><button type='submit' name='TblName' value='

{0}.{1}' class='btn btn-success text-left'>{1}</button></th>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, 
ActiveUser.Tables[i].TableName);

                        string BtnText = string.Format("<li role='presentation' class='TblListItem'><button 
name='TblName' role='menuitem' tabindex='-1' type='submit' class='btn BtnWidth TblListItemButton' value=
'{0}.{1}'><span class='pull-left'>{1}</span></button></li>", ActiveUser.Tables[i].SchemaName, ActiveUser
.Tables[i].TableName);
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                        tblLit.Text += BtnText;
                    }

                }

                //Hämtar Dataset, sparar ner i Session.
                string sqlForGrid = string.Format("SELECT * FROM [{0}].[{1}]", TblAct.Split('.')[0], TblAct.

Split('.')[1]);
                Session["SqlAct"] = sqlForGrid;
                Data = myDS.DS(sqlForGrid, "content");
                Session["TblAct"] = Data;

                //Hämtar Primary Key-index för aktuell tabell. Sparar ner i Session.
                GetTableInformation(TblAct.Split('.')[1]);

                GridView_Tbl.DataSource = (DataSet)Session["TblAct"];
                GridView_Tbl.EditIndex = -1;
                GridView_Tbl.DataBind();

                if ((string)(Session["SetInsert"]) == "on")
                {
                    UpdateEditTableAfterInsert();
                }
            }
        }

        protected void GridView_Tbl_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
        {
            GridView_Tbl.EditIndex = e.NewEditIndex;
            GridView_Tbl.DataSource = Session["TblAct"];
            GridView_Tbl.DataBind();

            LiteralInfo.Text = "";
        }

        protected void GridView_Tbl_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
            int GotKey = Convert.ToInt32(Session["GotKey"]);
            if (GotKey == 1)
            {
                int KeyIndex = Convert.ToInt32(Session["KeyIndex"]);

                e.Row.Cells[KeyIndex].Visible = false;

                ErrorLiteral.Text = "";

                InsertBtn.Visible = true;
            }
            if (GotKey == 0)
            {
                e.Row.Cells[0].Visible = false;

                ErrorLiteral.Text = "Tabellen saknar primärnyckel. Redigering kommer ej tillåtas!";

                InsertBtn.Visible = false;
            }

            if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
            {
                if (e.Row.Cells[0].Controls.Count > 2)
                {
                    if (e.Row.RowState.ToString().Contains("Edit"))
                    {
                        if (e.Row.Cells[0].Controls[0] is LinkButton)
                        {
                            var lnkEdit = (LinkButton)e.Row.Cells[0].Controls[0];
                            lnkEdit.Text = "Uppdatera";
                        }
                        if (e.Row.Cells[0].Controls[2] is LinkButton)
                        {
                            var lnkEdit = (LinkButton)e.Row.Cells[0].Controls[2];
                            lnkEdit.Text = "Ångra";
                        }
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                    }

                    else
                    {
                        if (e.Row.Cells[0].Controls[0] is LinkButton)
                        {
                            var lnkEdit = (LinkButton)e.Row.Cells[0].Controls[0];
                            lnkEdit.Text = "Ändra";
                        }
                        if (e.Row.Cells[0].Controls[2] is LinkButton)
                        {
                            var lnkEdit = (LinkButton)e.Row.Cells[0].Controls[2];
                            lnkEdit.Text = "Ta bort";
                        }
                    }       
                }
            }

            //Datumutskrivt!
            for (int i = 1; i < e.Row.Cells.Count - 1; i++)
            {
                if (e.Row.DataItem != null)
                {
                    string DataType = ((System.Data.DataRowView)(e.Row.DataItem)).DataView.Table.Columns[i].

DataType.ToString().Split('.')[1];
                    if (DataType == "DateTime")
                    {
                        //Vid editmode (Textbox)
                        if (e.Row.RowState.ToString().Contains("Edit"))
                     {
                            if (((TextBox)(e.Row.Cells[i + 1].Controls[0])).Text != "")
                            {
                                ((TextBox)(e.Row.Cells[i + 1].Controls[0])).Text = ((TextBox)(e.Row.Cells[i 

+ 1].Controls[0])).Text.Split(' ')[0];
                            }
                     }
                        //Vid övrigt-mode (Ej Textbox)
                        else 
                            if(e.Row.Cells[i + 1].Text != "&nbsp;")
                        {
                            e.Row.Cells[i + 1].Text = e.Row.Cells[i + 1].Text.Split(' ')[0];
                        }
                    }
                }
            }
        }

        protected void GridView_Tbl_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
        {
            DataSet Data = new DataSet();
            Data = (DataSet)Session["TblAct"];

            SetEditInformation("Delete", e.RowIndex);

            Data.Tables["content"].Rows[e.RowIndex].Delete();

            GridView_Tbl.EditIndex = -1;
            Bindning(Data);
        }

        protected void GridView_Tbl_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
        {
            
            DataSet Data = new DataSet();
            GetDataSet myDS = new GetDataSet();

            //Hämtar kolumner för att få veta antalet inför validering. 
            string tbl = (string)(Session["TblNow"]);
            string sqlColumns = string.Format("SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE 

TABLE_NAME = '{0}' AND TABLE_SCHEMA = '{1}'", 
                tbl.Split('.')[1], tbl.Split('.')[0]);

            Data = myDS.DS(sqlColumns, "columns");
            int NrOfColumns = Data.Tables["columns"].Rows.Count;
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            //Validerar in-data.
            Data = ValidateData((DataSet)Session["TblAct"], NrOfColumns, e.RowIndex);

            //Om inget valideringsfel uppstår.
            if (LiteralInfo.Text == "")
            {
                GridView_Tbl.EditIndex = -1;

                if (Data.Tables["content"].Rows[Data.Tables["content"].Rows.Count - 1][Convert.ToInt32
(Session["KeyIndex"]) - 1].ToString() == "")

                {
                    SetEditInformation("Insert", e.RowIndex);
                }
                else
                {
                    SetEditInformation("Update", e.RowIndex);
                }
            }
        
            //Om raden är ny men får valideringsfel. Binder bara till gridview, ej till sessionen.
            if (Data.Tables["content"].Rows.Count < GridView_Tbl.Rows.Count && LiteralInfo.Text != "")
            {
                Session["TblAct"] = Data;
                DataSet NewData = Data.Copy();
                DataRow NewRow = NewData.Tables["content"].NewRow();
                NewData.Tables["content"].Rows.Add(NewRow);
                GridView_Tbl.DataSource = NewData;
                GridView_Tbl.DataBind();
            }
            else
            {
                Bindning(Data);
            }
            
            //Om raden är ny. Ladda om sidan för att hämta ett ID från databas. 
            if (Data.Tables["content"].Rows[Data.Tables["content"].Rows.Count-1][Convert.ToInt32(Session[

"KeyIndex"])-1].ToString() == "" && 
                LiteralInfo.Text == "")
            {
                Page.Response.Redirect(HttpContext.Current.Request.Url.ToString(), true);
            }
        }

        protected void GridView_Tbl_RowCancelingEdit(object sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
        {
            GridView_Tbl.DataSource = Session["TblAct"];
            GridView_Tbl.EditIndex = -1;
            GridView_Tbl.DataBind();

            LiteralInfo.Text = "";
        }

        protected void InsertBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DataSet data = (DataSet)Session["TblAct"];
            DataSet newData = data.Copy();
            DataRow row = newData.Tables["content"].NewRow();

            newData.Tables["content"].Rows.Add(row);

            GridView_Tbl.EditIndex = (GridView_Tbl.Rows.Count);

            GridView_Tbl.DataSource = newData.Tables["content"];
            GridView_Tbl.DataBind();
        }

        private void Bindning(DataSet Data)
        {
            Session["TblAct"] = Data;
            GridView_Tbl.DataSource = Data;
            GridView_Tbl.DataBind();

            SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter();
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            GetDataSet AdpTemp = new GetDataSet();
            adp = AdpTemp.myAdp((string)Session["SqlAct"]);

            try
            {
                if (LiteralInfo.Text == "")
                {
                    adp.Update(Data.Tables["content"]);
                }

            }
            catch (SqlException e)
            {
                Session["ErrorMessage"] = "Felmeddelande:" + "<h6>" + e.ToString() + "</h6>";
                Response.Redirect("Error.aspx");
            }
            catch (Exception)
            {
                throw;
            }
        }

        /*
         * Loggar nya händelser. 
         * Tar emot typ av operation och vilket radindex som är förändrat.
         * Kräver att tabellen admin.TabellRedigering finns i databasen
         * som består av 5 kolumner som ska innehålla:
         * Tabellnamn, radindex, användarnamn, Operation, tidslag. 
         * */
        private void SetEditInformation(string Operation, int RowIndex)
        {
            string Tbl = (string)(Session["TblNow"]);

            string SqlInsert;

            string SqlGetKeyValue = string.Format("SELECT {0} FROM [{1}].[{2}]", (string)(Session["KeyColumn
"]), Tbl.Split('.')[0], Tbl.Split('.')[1]);

            GetDataSet GetKeyValue = new GetDataSet();
            DataSet KeyDataSet = GetKeyValue.DS(SqlGetKeyValue, "KeyTable");
       
            User ActiveUser = (User)(Session["ActiveUser"]);
            DateTime TimeOnChange = DateTime.Now;
            
            if (Operation == "Insert")
            {
                SqlInsert = string.Format("INSERT INTO admin.TabellRedigering VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}

','{4}')",
                (string)(Session["TblNow"]), DBNull.Value, ActiveUser.UserName, Operation, DateTime.Now.

ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));

                Session["SetInsert"] = "on";
            }
            else
            {
                SqlInsert = string.Format("INSERT INTO admin.TabellRedigering VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}

','{4}')",
                (string)(Session["TblNow"]), KeyDataSet.Tables["KeyTable"].Rows[RowIndex][(string)(Session[

"KeyColumn"]).ToString()],
                ActiveUser.UserName, Operation, DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
            }

            try
            {
                    SqlConnection dbConn = new SqlConnection();
                    dbConn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["myConn"].

ConnectionString;
                    SqlCommand InsertIntoTableEdit = new SqlCommand(SqlInsert, dbConn);

                    dbConn.Open();
                    InsertIntoTableEdit.ExecuteNonQuery();
                    dbConn.Close();

            }
            catch (Exception)
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            {
                throw;
            }
        }

        /*
         * Efter insert i tabellen.
         * Uppdaterar log-tabellen med det genererade ID:t från databasen. 
         * */
        private void UpdateEditTableAfterInsert()
        {
            Session["SetInsert"] = "off";
            DataSet Data = (DataSet)(Session["TblAct"]);

            string SqlUpdate = string.Format("UPDATE admin.TabellRedigering SET Rad_ID = '{0}' WHERE ID = 
(SELECT MAX(ID) FROM admin.TabellRedigering)",

                Data.Tables["content"].Rows[Data.Tables["content"].Rows.Count - 1][(Convert.ToInt32(Session
["KeyIndex"]))-1].ToString());

            try
            {
                SqlConnection dbConn = new SqlConnection();
                dbConn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["myConn"].ConnectionString;
                SqlCommand InsertIntoTableEdit = new SqlCommand(SqlUpdate, dbConn);

                dbConn.Open();
                InsertIntoTableEdit.ExecuteNonQuery();
                dbConn.Close();

            }
            catch (Exception)
            {
                throw;
            }
        }

        /*
         * Hämtar information om den aktuella tabellen.
         * Tar emot tabellnamn.
         * Hämtar information ifall tabell har nyckel och isf vilken index denna ligger på.
         * Hämtar information om Is_nullable, Datatype, Character_maximum_length.
         * Sparar ner allt i sessioner.
         * */
        private void GetTableInformation(string Tbl)
        {
            DataSet DataKeys = new DataSet();
            DataSet InfoAboutTable = new DataSet();
            GetDataSet MyData = new GetDataSet();

            string SqlKeys = "SELECT Col.Column_Name from INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS Tab, ";
            SqlKeys += "INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Col ";
            SqlKeys += "WHERE Col.Constraint_Name = Tab.Constraint_Name AND Col.Table_Name = Tab.Table_Name 

";
            SqlKeys += "AND Constraint_Type = 'PRIMARY KEY' AND Col.Table_Name = ";
            SqlKeys += string.Format("'{0}'", Tbl);

            DataKeys = MyData.DS(SqlKeys, "KeyColumns");

            string sqlColumns = string.Format("SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE 
TABLE_NAME = '{0}'", Tbl);

            InfoAboutTable = MyData.DS(sqlColumns, "ColumnNames");

            Session["GotKey"] = 0;

            if (DataKeys.Tables["KeyColumns"].Rows.Count > 0)
            {
                for (int i = 0; i < InfoAboutTable.Tables["ColumnNames"].Rows.Count; i++)
                {
                    if (InfoAboutTable.Tables["ColumnNames"].Rows[i]["COLUMN_NAME"].ToString() == DataKeys.

Tables["KeyColumns"].Rows[0]["Column_Name"].ToString())
                    {
                        Session["KeyColumn"] = DataKeys.Tables["KeyColumns"].Rows[0]["Column_Name"].ToString

();
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                        Session["KeyIndex"] = i+1;
                        Session["GotKey"] = 1;
                    }
                }
            }

            string SqlInformation = string.Format("SELECT IS_NULLABLE, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = '{0}'", Tbl);

            InfoAboutTable = MyData.DS(SqlInformation, "TableInformation");

            Session["TableInformation"] = InfoAboutTable.Tables["TableInformation"];

        }

        private DataSet ValidateData(DataSet Data, int NrOfColumns, int RowIndex)
        {
            CultureInfo Culture = new CultureInfo(ConfigurationManager.AppSettings["CultureInfo"]);

            //Datatabell som innehåller IS_NULLABLE, DATA_TYPE & CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH.
            //Session satt i GetTableInformation().
            DataTable DT = (DataTable)Session["TableInformation"];

            DataSet OldData = Data.Copy();

            //Format på DateTime.
            string DateTimeFormat = "yyyy-MM-dd";

            //Eventuellt felmeddelande tas bort.
            LiteralInfo.Text = null;

            if (GridView_Tbl.Rows.Count > Data.Tables["content"].Rows.Count)
            {
                DataRow NewRow = Data.Tables["content"].NewRow();

                Data.Tables["content"].Rows.Add(NewRow);
            }
            
            GridViewRow row = GridView_Tbl.Rows[RowIndex];

            try
            {
                //För varje column i den editerade raden. 
                for (int i = 0; i < NrOfColumns; i++)
                {
                    //OM CHECKBOX (BIT)
                    if (DT.Rows[i]["DATA_TYPE"].ToString() == "bit")
                    {
                        if (((CheckBox)(row.Cells[i + 1].Controls[0])).Checked)
                        {
                            
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = true;
                        }
                        else
                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = false;
                        }
                    }

                    //OM TOM TEXTBOX. FÅR DEN VARA NULL? 
                    else if (((TextBox)(row.Cells[i + 1].Controls[0])).Text == "")
                    {
                        if (DT.Rows[i]["IS_NULLABLE"].ToString() == "NO" && i + 1 != Convert.ToInt32(

(Session["KeyIndex"].ToString())))
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".notnull";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                        else
                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = DBNull.Value;
                        }
                    }
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                    //OM DATETIME, HAR RÄTT FORMAT MATATS IN?
                    else if (DT.Rows[i]["DATA_TYPE"].ToString() == "datetime")
                    {
                        try
                        {
                            var DateInfo = DateTime.ParseExact(((TextBox)(row.Cells[i + 1].Controls[0])).

Text, DateTimeFormat, Culture);
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = DateInfo;
                        }
                        catch (Exception)
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".datetime";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                    }

                    //OM INT OCH I != 0. ("EDIT"-kolumnen räknas som INT.)
                    else if (DT.Rows[i]["DATA_TYPE"].ToString().Contains("int") == true && i != 0)
                    {
                        try
                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = ((TextBox)(row.Cells[i + 1].

Controls[0])).Text;
                        }
                        catch (Exception)
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".int";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                        
     
                    } 
                    //OM CHAR. Kontrollerar maxlängd. 
                    else if (DT.Rows[i]["DATA_TYPE"].ToString().Contains("char") == true)
                    {
                        string line = ((TextBox)(row.Cells[i + 1].Controls[0])).Text;
                        int ett = line.Count();
                        int två = Convert.ToInt32(DT.Rows[i]["CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"].ToString());

                        if (line.Count() <= Convert.ToInt32(DT.Rows[i]["CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH"].ToString
()))

                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = line;
                        }
                        else
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".maxchar";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                    }

                    //OM FLOAT. Kontrollerar 
                    else if (DT.Rows[i]["DATA_TYPE"].ToString() == "float")
                    {
                        try
                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = ((TextBox)(row.Cells[i + 1].

Controls[0])).Text;
                        }
                        catch (Exception)
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".float";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                    }

                    //OM DATATYPEN INTE KÄNNS IGEN. 
                    else
                    {
                        try
                        {
                            Data.Tables["content"].Rows[row.DataItemIndex][i] = ((TextBox)(row.Cells[i + 1].

Controls[0])).Text;
                        }
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                        catch (Exception)
                        {
                            string msg = i.ToString() + ".wrong";
                            throw new Exception(msg);
                        }
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {

                string Message;

                switch (ex.Message.Split('.')[1])
                {
                    case "notnull":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Cellen får ej vara tom.";
                        break;
                    case "datetime":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Formatet på datumet måste vara " + DateTimeFormat + '.';
                        break;
                    case "maxchar":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Cellen innehåller för många tecken.";
                        break;
                    case "int":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Cellen är av datatyp integer.";
                        break;
                    case "float":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Cellen är av datatyp float.";
                        break;
                    case "wrong":
                        Message = "Fel i cell " + ex.Message.Split('.')[0] + '.';
                        Message += " Se över tabellens datatyper.";
                        break;
                    default:
                        Message = ex.Message;
                        break;
                }
                LiteralInfo.Text = "<div class='InfoText'>" + Message + "</div>";
                return OldData;
            }
            return Data;
        }
    }
}
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Error.aspx.cs	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
GetDataSet.cs	  

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\Projects\CRUD_Administration\CRUD_Administration\Error.aspx

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/CA_Master.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Error
.aspx.cs" Inherits="CRUD_Administration.Error" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <div class="jumbotron label-default">
        <h1>Något gick fel!</h1>
        <div class="alert alert-danger" id="ErrorBox" runat="server">
            <h3>
                <asp:Literal ID="ErrorMsg" runat="server"></asp:Literal>
            </h3>
        </div>
    </div>
</asp:Content>

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\Error.aspx.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using CRUD_Administration.App_Code;

namespace CRUD_Administration
{
    public partial class Error : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsPostBack)
            {

                ErrorBox.Visible = false;
                if ((string)(Session["ErrorMessage"]) != null)
                {
                    ErrorBox.Visible = true;
                    ErrorMsg.Text = (string)(Session["ErrorMessage"]);
                }
            }

        }
    }
}
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1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\App_Code\GetDataSet.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

public class GetDataSet
{
    public DataSet DS(string sql, string tblName)
    {
        SqlConnection dbConn = new SqlConnection();
        dbConn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["myConn"].ConnectionString;

        SqlCommand dbCmd = new SqlCommand(sql, dbConn);

        SqlDataAdapter dbAdp = new SqlDataAdapter(dbCmd);

        DataSet DS = new DataSet();

        try
        {
            dbConn.Open();
            dbAdp.Fill(DS, tblName);
        }
        catch (Exception)
        {
            throw;
        }
        finally
        {
            dbConn.Close();
        }

        return DS;
    }

    public SqlDataAdapter myAdp(string sql)
    {
        SqlConnection dbConn = new SqlConnection();
        dbConn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["myConn"].ConnectionString;

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, dbConn);

        SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter(cmd);

        SqlCommandBuilder cmdBuilder = new SqlCommandBuilder(adp);

        try
        {
            adp.UpdateCommand = cmdBuilder.GetUpdateCommand();
            adp.InsertCommand = cmdBuilder.GetInsertCommand();
        }
        //Mest troligt att tabellen saknar primärnyckel. 
        catch (System.InvalidOperationException) 
        {
            throw;
        }
        catch (Exception)
        {
            throw;
        }
        

        return adp;

    }
}
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CS_style.less	  

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\App_Code\TblInfo.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace CRUD_Administration.App_Code
{
    public class TblInfo
    {
        public string TableName { get; set; }
        public string SchemaName { get; set; }
    }
}

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\App_Code\Tbls.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace CRUD_Administration.App_Code
{
    public class Tbls
    {
        public List<TblInfo> TblInfo { get; set; }
    }
}

1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\App_Code\User.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace CRUD_Administration.App_Code
{
    public class User
    {
        public string UserName { get; set; }
        public int NrOfTables { get; set; }
        public List<int> TableIDs { get; set; }
        public List<TblInfo> Tables { get; set; }
    }
}
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1C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\Content\CA_style.less

body {
    background-color: white;
    font-family:Verdana; 

    #NavbarMenu{
    height: 60px;
    border-bottom: 4px solid #174B72;

        #SignedIn{
            float:right;
        }
    }

    table>tbody>tr>th{
        border-top-color: white !important; 
    }

    .table-responsive{
    overflow-y: auto;
    height: auto;
    max-height: 450px;
    }
    
}

.dropdown-btn{
    background-color: #174B72;
    color: white;
}

.dropdown-btn:hover, .dropdown-btn:active, .dropdown-btn:focus{
    background-color: #174B72;
    border: 1px solid black;
    color: white;
}

.dropdown-menu{
    background-color: #174B75;
}

.TblListItem{
    background-color: #174B72;
    border: 1px solid #174B72;
}

.TblListItemButton{
    background-color: #113D5A;
    color: white;
}

.TblListItemButtonActive{
    background-color: #174B72;
    color: white;
}

.TblListItemButton:hover, .TblListItemButton:active, .TblListItemButton:focus{
    background-color: #174B72;
    color: white;
}

.TblListItemButtonActive:hover, .TblListItemButtonActive:active, .TblListItemButtonActive:focus{
    background-color: #174B72;
    color: white;
}

.BtnSpace{
    margin: 2px;
}

.BtnWidth{
    width: 100%;
}
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2C:\Users\haolsson\Documents\Visual Studio 2013\...\CRUD_Administration\Content\CA_style.less

#TblBtns{
    width: 10%;
    height: 100%;
    float: left;
}

.TblEdit{
    margin-left:auto;
    margin-right:auto;
}

.ActiveTable{
    color:#557B98;
    font-weight: 500;
}

.InsertBtn{
    margin-top: 10px;
    background-color: #B3B3B3;
    color: white;
}

.InsertBtn:hover, .InsertBtn:active, .InsertBtn:focus{
    background-color: #999999;
    color: white;
}

.btm-marg{
    margin-bottom: 30px;
}

.txt-left{
    text-align:left;
}

.btn-active{
    //border-color:black;
    background-color: #919c1d;
    }

.InfoText{
    color: red;
    font-size:medium;
}


