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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Detta projekt har sin utgångspunkt i en skola, Marina läroverket. Skolan tillhandahåller 
gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar bl.a. inom områden som marinteknik och 
biologi. Som exempel på utbildningar kan marinbiologisk gymnasieutbildning och 
skepparexamen ges. Skolan, vidare växelvis refererad till som uppdragsgivaren, har funnits i 
sitt verksamhetsområde under flera år och har sedan en tid börjat expandera sin verksamhet 
till att erbjuda fler och andra utbildningsinriktningar än tidigare.   

En mängd uppgifter om skolans elever registerförs, exempel på sådana uppgifter är namn, 
adress och vilken utbildning eleven deltar i. Uppdragsgivaren bokför också varje elevs 
närvarograd vid undervisningen. En orsak till detta är att det i vissa utbildningar ställs krav på 
viss närvarograd, samt på genomförandet av vissa obligatoriska moment. I och med ett ökat 
elevantal har behovet av en effektiviserad behandling av dessa elevdata förstärkts. Även om 
man hittills har lyckats att organisera sitt dataflöde inser man att man har en ineffektiv 
hantering av de uppgifter som samlas in.   

Uppdragsgivaren har enligt min bedömning en, i avseendet informationsbehandling, låg grad 
av IT-mognad. Man använder sig av datorer som är sammankopplade i ett nätverk men man 
har inte datoriserat sitt informationsflöde. Man har rutiner där dokumentmallar skapas och 
lagras på delade nätverksenheter för att vid behov skrivas ut och fyllas i för hand. 
Bearbetningen av de data som samlas in på detta sätt sammanställs manuellt och förs in i ett 
nytt dokument. Man vill ha ett datorprogram, vidare refererat till som systemet, som kan 
hjälpa dem med att effektivisera denna process.  

Uppdragsgivaren söker ett system som kan lagra och behandla all information som berör 
deras elever, detta arbete kommer dock endast att behandla en liten del av denna 
informationsbehandling, informationen avseende elevernas frånvaro.  

Eventuellt kommer, när detta arbete är slutfört, diskussioner angående en fortsatt utveckling 
av systemet att föras. I fall av en vidareutveckling kommer resultatet av detta arbete att stå 
som grund för fortsatt utveckling. Förutsättningarna blir då dock annorlunda än de som nu 
gäller. 

1.2. Identifiering av problem 
Huvudproblemet som jag i detta arbete skall söka en lösning på är:  
Hur kan en datorisering av registrering, lagring och sammanställning av elevernas frånvaro 
skapas? Detta på ett sätt som tillgodoser uppdragsgivarens önskemål samtidigt som lösningen 
baseras på befintlig maskin- och programvara?  

Huvudproblemet är stort, för att göra det mer greppbart har jag valt att betrakta problemet 
som ett system. Systemets byggstenar, delsystemen, utgörs här av ett antal särskilda 
delproblem t.ex. formuleringen av krav och behov, skapandet av ett användargränssnitt eller 
av en lämplig struktur för datalagring. Vart och ett av dessa delproblem har sin lösning genom 
användandet av vedertagna metoder. Lösningarna på varje delproblem integreras till slut med 
varandra för att skapa en helhet, i detta fall en prototyp av ett system. Denna prototyp kommer 
att vara ett exempel på hur huvudproblemet kan lösas.  
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Jag har valt att bryta ned huvudproblemet i följande delproblem:   

• Hur skall uppdragsgivarens behov och krav utvinnas och formuleras?  

• Hur skall ett användargränssnitt konstrueras för att:  
• Grafiskt påvisa möjligheterna med en datorisering? 
• Inledande vara anpassat till befintlig teknik 
• Bidra i fall av en vidare utveckling  

• Hur skall en struktur för datalagring som speglar informationsbehovet i sammanhanget 
skapas?  

• Hur skall en tillräckligt hög grad av sekretess och integritet (SIG, 1998, kap. 1) av 
lagrad elevdata kunna åstadkommas?  

1.3. Syfte och mål 
Uppdragsgivaren är medveten om att ett effektiviseringsbehov av registrerings- och 
lagringsrutinen avseende frånvaroregistrering finns. Man har också tagit beslutet att en 
datorisering av momentet skall ske. Hur en sådan datorisering skulle se ut eller vilken 
funktionalitet som skulle erbjudas är dock inte helt klart.   

Syftet med detta arbete är att skapa en lösning med vars hjälp uppdragsgivaren kan få en 
möjlighet att vidare klargöra sina behov och förväntningar. 
För att åstadkomma detta skall ett utvärderingsbart datorsystem, vidare innebördsmässigt 
jämställt med uttrycket prototyp, skapas. Systemet skall i möjligaste mån åskådliggöra en 
möjlig lösning på de krav och förväntningar som uppdragsgivaren har. Funktionaliteten i detta 
system kommer att vara helt beroende av den tid som finns i projektet. Fokus ligger på 
åskådliggörande av möjligheter snarare än teknisk funktionalitet.   

Målet är att en kör- och utvärderingsbar prototyp presenteras. Denna prototyp skall, i 
möjligaste mån, vara konstruerad enligt vedertagna regler, med stöd av passande metoder och 
med hänsyn tagen till uppdragsgivarens specifika behov. Vidare är det är av vikt att den 
prototyp som blir resultat av arbetet är noggrant dokumenterad.  

Detta är målet, tidsbegränsningen gör det dock svårt att nå. 
Möjligheterna till att göra fel är många. Det är därför viktigt att jag skapar en lösning i vilken 
fel kan hittas och åtgärdas. För att det arbete som här genomförs skall kunna bidra i fall av en 
vidare utveckling, styrks kravet på en god dokumentation. 
För att hitta fel samt, i en vidareutveckling, dra nytta av det arbete som här genomförts 
kommer denna dokumentation att användas. Därför ligger stor vikt på att varje beslut som tas 
och varje alternativ som utvärderas, klargörs tydligt.  

Vidare finns subjektiva mål som bidragit till att jag åtagit mig denna uppgift. 
Jag vill ge mig själv chansen att öva på processen med att förstå och uttrycka krav och 
förväntningar på ett system, samt överföra dessa till en teknisk implementering. Jag vill få ett 
sammanhang i dessa moment som tidigare, i min utbildning, ofta presenterats som enskilda 
moment, med sina egna karaktäristiska problem. Jag hoppas att, genom detta arbete, få en 
chans att erfara den komplexitet som uppstår när ett datorsystem skall definieras och skapas 
samtidigt som uppdragsgivare och utvecklare inte alltid talar samma språk. 
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1.4. Avgränsningar 
På grund av den tidsbegränsning som detta arbete är behäftat med har jag varit tvingad till en 
sträng prioritering och avgränsning.  

Begränsningarna är flera. Jag har valt att strukturera redogörelsen för dem utifrån de 
delproblem som jag definierat under rubriken Identifiering av problem.   

Under rubriken 1.4.1. Avgränsningar under genomförandet redogör jag för begränsningarna 
som berör det tekniska arbetet i detta projekt. Vidare begränsningar som avser projektets 
effekt på uppdragsgivarens organisation anges under rubriken 1.4.3. Allmänna begränsningar  

1.4.1. Avgränsningar under genomförandet 
Hur skall uppdragsgivarens behov och krav utvinnas och formuleras? 
Krav och behov kommer inledande att formuleras och dokumenteras. Inget vidare arbete 
kommer sedan att ägnas dessa krav innan en version av prototypen tagits fram.   

Hur skall ett användargränssnitt konstrueras för att: 
• Grafiskt påvisa möjligheterna med en datorisering?  

Detta delproblem kommer att behandlas på ett sätt där de mest grundläggande, generella 
regler och rekommendationer beaktas. Jag kommer endast att utgå ifrån de informationer som 
finns i vald litteratur, samt utseendet hos några av de system som uppdragsgivaren idag 
använder. Begränsade möjligheter att påverka utseendet ges under arbetets gång. 

• Inledande vara anpassat till befintlig teknik 
Jag kommer att utgå från en mycket begränsad miljö som bara utgör en del av den totala 
datormiljön hos uppdragsgivaren. Hänsyn till andra krav, än de som identifierats i den 
begränsade miljön, kommer inte att tas under framtagandet av prototypen. 
Jag kommer här inte att ta hänsyn till den eventualitet att uppdragsgivarens nätverk får en 
högre belastningsgrad genom den lösning som skapas i detta arbete.     

• Bidra i fall av en vidare utveckling 
Ingen hänsyn, annat än till vidareutveckling av just denna prototyp, kommer att tas. Det finns 
ingen ambition att de delsystem, eller de delar av delsystem, som här konstrueras skall vara 
återanvändningsbara vid skapandet av andra system.   

När jag modellerar systemets uppbyggnad kommer jag att använda ett universellt 
modelleringsspråk. Detta modelleringsspråk kommer endast att användas i den utsträckning 
att jag får en god insikt för att fortsätta utvecklingsarbetet. Det som kommer att avgöra när 
modellen är klar är uteslutande min bedömning av om jag fått en tillräckligt klar bild av 
systemet, för att kunna fortsätta utvecklingen av prototypen.   

Hur skall en struktur för datalagring som speglar informationsbehovet i sammanhanget 
skapas? 
Jag kommer här inte att beakta effektivitet i form av åtkomsttid, inga studier av olika 
databasstrukturer kommer att göras med syftet att sänka utsökningstiderna ur databasen. 
Lagringen kommer att, i möjligaste mån, ordnas på ett vedertaget sätt som skapar 
dataintegritet, dataintegrity (Connolly & Begg, 2002. s27) och förhindrar redundant lagring. 
Syftet är utvärdering och det är endast till dessa begrepp som hänsyn kommer att tas. 
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Lagringsstrukturen fixeras tidigt, chans till vidare utvärdering av denna ges inte. Jag kommer 
vidare endast att utgå från det informationsbehovet som uppdragsgivaren själv identifierat.  

Hur skall en tillräckligt hög grad av sekretess och integritet (SIG, 1998, kap. 3) av lagrad 
elevdata åstadkommas? 
Begränsningarna här är flera. Mitt mål kommer inte att vara tillförandet av en högre 
säkerhetsgrad än den som den aktuella registreringen i nuläget ger. Jag kommer inte att beakta 
externa hot i form av otillbörlig åtkomst från ett externt datornätverk, typ Internet. Dessa 
säkerhetsproblem, om de finns, är inte föremål för detta arbete.  

Jag kommer heller inte ha möjlighet att ta hänsyn till säkerhetsproblem som kan uppstå när 
uppgifter som kan ge åtkomst till lagrad data finns i den lokala datorns minne.  
Endast mekanismer för begränsning av åtkomst till den aktuella lagringsplatsen för elevdata 
kommer att beaktas, jag kommer inte att utreda eller påtala säkerhetsproblem som redan finns 
i den aktuella miljön, detta även om de skulle kunna leda till otillbörlig åtkomst av elevdata.  

Jag kommer endast att skapa en lösning som påvisar ett möjligt sätt att upprätthålla sekretess 
och integritet. Det sätt, på vilket uppdragsgivaren väljer att använda dessa mekanismer, är inte 
föremål för detta arbete och kommer inte att beaktas. Troligen kommer ej heller dessa 
mekanismer att implementeras tekniskt fullt ut.  

Fysisk säkerhet (SIG, 1998, kap. 1) av den utrustning som kan innehålla uppgifter som 
uppdragsgivaren anser bör skyddas kommer inte att beaktas. 

1.4.2. Prototyp eller färdig programvara 
Jag har genomgående valt att kalla det körbara program, som blir resultatet av detta arbete, för 
prototyp. Jag skall här redogöra för varför jag väljer att kalla det körbara programmet för 
prototyp och inte färdig programvara.  

Redogörelsen utgår från min tolkning av följande generella definitioner av software, 
programvara.  

”Software is (1) instructions (computer programs) that when executed provide desired 
function and performance, (2) data structures that enable the programs to adequately 
manipulate information, and (3) documents that describe the operation and use of the 
programs.” (Pressman, 2001,  s.6).  

Sommerville (2001) skriver “A software is not just the programs but also all associated 
documentation and configuration data which is needed to make these programs operate 
correctly.” (s.5)  

Jag sammanfattar av innebörden i dessa citat på följande sätt.  
En programvara består av flera delar, en körbar fil med en lagringsstruktur för sina 
inställningar, en struktur för den information som skall lagras, åskådliggöras eller manipuleras 
och slutligen alla behövliga hjälpmedel som behövs för att användaren skall kunna förstå och 
använda sig av den körbara filen på avsett sätt. Den körbara filen skall vid körning erbjuda 
tjänster motsvarande den funktionalitet som dess användare förväntar sig. Filens uppförande 
skall, i sitt exekverade läge, om behövligt kunna justeras på ett sätt som främjar användandet. 
Alla behövliga hjälpfiler och eventuella övningsmiljöer som hjälper till ett riktigt användande 
skall finnas tillgängliga. 
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Den första utgåva av systemet som jag konstruerar i detta arbete kallas prototyp av på grund 
av att den inte har alla de delar som beskrivs i definitionen ovan. Prototypen kommer att ha en 
mycket begränsad funktionalitet, vissa önskvärda funktioner har inte hunnit implementerats 
och annan funktionalitet har misstolkats. Vidare har prototypen, om ens någon, minimal 
användardokumentation som exempelvis hjälpfiler. Det finns ingen övningsmiljö eller andra 
funktioner för att förklara prototypens användningssätt. Ytterligare begränsningar som 
prototypen är behäftad med är starkt begränsade möjligheter att spara och ändra prototypens 
konfiguration samt obefintlig felhantering.  

Dessa begränsningar har uppstått av två huvudsakliga orsaker. Brist på tid och svårigheter att 
genom en teoretisk analys helt och fullkomligt åskådliggöra uppdragsgivarens krav och 
förväntningar. Ytterligare en orsak är författarens bristande erfarenhet och kunnande.  

Prototypen kan därför ses som ett verktyg för att skapa en definition av förväntningarna och 
kraven på ett färdigt systems funktion.   

Jag kommer i nödvändiga fall att prioritera åskådliggörandet av en given funktion snarare än 
en tekniska fulländad lösning.  

1.4.3. Allmänna avgränsningar 
I detta stycke behandlas de begränsningar som har en allmän karaktär.  

Jag kommer inte att beakta de effekter som den lösning detta arbete resulterar i kan ha på 
uppdragsgivarens organisation. Det jag menar är mer konkret att ingen hänsyn tas till om 
eventuella omfördelningar av arbetsuppgifter eller ansvar görs på grund av användandet av 
det aktuella systemet.  

Jag beaktar heller inte den eventualitet att en annan lösning skulle kunna vara bättre, 
uppdragsgivaren har uttryck önskemål om en datorisering, det beslutet togs före inledandet av 
detta arbete.  

Utbildning av användare kommer heller inte att beröras inom den tid som detta projekt 
genomförs.  

2. Metod 
Detta arbete är en framställningsprocess där den slutliga produkten är en prototyp av en 
programvara. Den metod som eftersöktes skulle vara en övergripande processmodell med 
syftet att ge ett organisatoriskt styrande och en stödjande funktion, detta eftersom varje 
ingående moment har sin egen arbetsgång och i vissa fall vedertagen metod. Jag redogör först 
för de alternativ som beaktats och slutligen, under rubriken vald metod, motiveras mitt 
metodval. 

2.1. Angreppssätt och ansats 
Under framställningsprocessen har jag, i min strävan att fatta rätt beslut, i möjligaste mån 
utgått från den samlade kunskap som finns uttryckt i vald litteratur. Jag har arbetat efter 
vedertagna metoder och begagnat mig av, för ändamålet, passande standarder. Utifrån denna 
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utgångspunkt har jag vidare, i brukliga fall, empiriskt utvärderat tänkta lösningar för att 
slutligen få fram en passande lösning.  

2.2. Utvärderade metoder 
Efter en gallring bland tillgängliga modeller stod valet mellan vattenfallmodellen, evolutionär 
modell och inkrementell modell (Sommerville, 2001, kap. 3). Alternativ som direkt 
avfärdades var formell utveckling och återanvändningsorienterad utveckling.   

Vattenfallmodellen beskriver ett flerstegsförfarande som leder fram till en färdig 
programvara. Utmärkande för denna modell är en klar distinktion mellan varje aktivitet samt 
en sekventiell arbetsgång där varje moment ses som en fristående process. Enligt 
Sommerville lämpar sig denna metod endast då specifikationen är mycket klar.  

Evolutionär modell bygger på en princip där man, i ett tidigt skede, konstruerar en 
programvara med tillräcklig funktionalitet för utvärdering. Programvaran förfinas sedan fram 
tills det att den kan betraktas som färdig produkt. 
Förfaringssättet präglas av dynamik och överlappning i momenten där programvaran 
specificeras, utvecklas och valideras. Detta minskar risken för en oklar eller missförstådd 
kravspecifikation. Denna metod anses lämplig för system som omfattas av högst 500 000 
rader kod. Sommerville menar att arbete efter denna modell kan ge ostrukturerad programkod 
som försvårar förändring och vidareutveckling.  

Sommerville (2001) beskriver inkrementell modell som ett förhållande mellan 
vattenfallmodellen och evolutionär modell på följande sätt ”[…] an inbetween approach 
which combines the advantages of both of these models”. (s.51) Modellen föreskriver att ett 
system levereras och utprovas i funktionella delar s.k. inkrement. Detta ger strukturfördelarna 
som återfinns i vattenfallmodellen kombinerat med dynamiken i ett evolutionärt angreppssätt.  

2.3. Vald metod 
Jag valde att kombinera två av de modeller för vilka jag redogjort ovan, vattenfallmodellen 
och evolutionär modell.   

Arbetsgången i detta utvecklingsarbete har varit enligt den struktur, med klar distinktion 
mellan varje ingående moment, som beskrivs i vattenfallmodellen. Undantag har dock gjorts 
för vattenfallmodellens sista moment, enligt beskrivningar av modellen utgörs det sista steget 
av aktiviteter för användning och underhåll. I detta arbete har det sista steget istället utgjorts 
av test och utvärdering av en framtagen prototyp. Begreppet prototyp har hämtats från det 
evolutionära utvecklingsarbetet.   

Varför har jag då inte valt att arbeta helt efter en evolutionär modell? 
Som tidigare nämnt så präglas det evolutionära utvecklingsarbetet av en dynamisk 
framtagningsprocess där man inte drar någon klar gräns mellan specifikation och 
implementering. Detta arbete har genomförts under en mycket begränsad tid. Denna 
tidsbegränsning har gjort att ett dynamiskt förhållningssätt till analys och implementering inte 
kunnat upprätthållas. För att få fram ett resultat har jag varit tvungen att fixera ett moment, 
t.ex. specifikationen,  innan jag gått vidare till nästa moment, t.ex. implementering. Detta 
samtidigt som det sista steget inte resulterar i en produkt färdig för användning, således kan 
utvecklingsarbetet inte anses som slutfört. Figur 1 visar den anpassade vattenfallmodellen.  
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I detta fall har de egenskaper, som i diskussioner kring vattenfallmodellen vanligen anses vara 
dess begränsningar, varit de som gjort modellen till det bästa alternativet. Detta samtidigt som 
de evolutionära inslagen har varit nödvändiga på grund av svårigheter att i ett tidigt skede 
uttrycka en klar specifikation av systemet och dess funktioner.  
I en mer konkret beskrivning av arbetets gång valde uppdragsgivaren ett specifikt 
problemområde. Utifrån de behov som identifierades i problemområdet formulerades en 
systemspecifikation. Systemspecifikationen låg till grund vid utformning av en prototyp. Den 
funktionalitet som i prototypen skulle åskådliggöras ansågs som prioriterad samtidigt som den 
påvisade möjligheterna med användning av systemet. 
Den prototyp som har konstruerats kommer inte att vidareutvecklas utan kastas bort. Istället 
konstrueras ett nytt system från grunden. Detta görs för att få möjlighet att korrigera de fel 
som begåtts under designfasen, modelleringsfasen och programmeringsfasen. Detta utan att få 
en programkod som är svår att underhålla och vars struktur är felaktig. Denna vinkling av 
evolutionärt utvecklingsarbete betecknas ”throw-away-prototyping”  
(Sommerville, 2001, s.46).     

  

2.3.1. Tillvägagångssätt vid formulering av krav och behov 
Genom diskussioner med en representant för uppdragsgivaren har en informell beskrivning av 
det önskade systemet tagits fram. Denna beskrivning har sedan omformulerats och 
strukturerats enligt en given metod. För att få vidare underlag för de tekniska anpassningar 
som krävdes, har en analys gjorts av den miljö i vilket det framtagna systemet skall verka i. 
Mer om analysarbetet finns att läsa i 3.1. Systemdefinition 

2.3.2. Tillvägagångssätt vid utformning av användargränssnitt 
För att påvisa möjligheterna med en datorisering har utseendet på användargränssnittet 
prioriterats, dock på en mer generell nivå, som t.ex. komponentval, snarare än t.ex. 
färgsättning. Vid skapandet har jag tillsammans med en representant för uppdragsgivaren 
skapat en modell av ett användargränssnitt. Modellen har baserats på utseende och 
uppförande hos några av de system som idag används hos uppdragsgivaren. Viss diskussion 
kring några av de mest grundläggande rekommendationerna vid konstruktion av 
användargränssnitt har också förts.  

Figur 1. Den anpassade vattenfallmodellen 
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Anpassningen till de, i nuläget tillgängliga tekniska resurserna, har skett utifrån de 
förutsättningar som anges i 3.1.4. konkretisering av systemdefinitionen.  
I mina försök att hitta en lösning på detta delproblem har jag, med vissa begränsningar, 
simulerat den miljö i vilken den slutliga prototypen skall verka.  
En dator med fildelningsmöjligheter, liknande den som uppdragsgivaren använder, har gjorts 
åtkomlig för experiment. Vidare har den utvecklade prototypen testkörts på en dator med 
liknande prestanda och möjligheter som uppdragsgivarens.  
En beskrivning av laborationsmiljön finns under rubriken 2.4. Utvecklingsverktyg och 
laborationsmiljö.  

För att kunna använda det arbete som här genomförts i en vidareutveckling, har systemet 
konstruerats på ett objektorienterat sätt. Vidare har konstruktionen dokumenterats, det finns 
diagram och väl kommenterad programkod.  

2.3.3. Tillvägagångssätt vid skapande av datalagring 
Utformning av den mekanism som medger lagring av elevdata, har bestått av flera 
delmoment.   

För att få fram den data som är intressant för uppdragsgivaren, har jag helt utgått från en 
blankett som i dagsläget används för rapport av elevernas frånvaro. 
För att beskriva det aktuella informationsbehovet har jag, utifrån ovan nämnd blankett, tagit 
fram en datamodell. Modellen har visat på de entiteter vars attribut och relationer som varit av 
intresse.   

Utifrån teoretiska rekommendationer och uppdragsgivarens uttalade resursbegränsningar har 
jag valt en passande databastyp.  

Slutligen har jag tagit fram ett förslag till konstruktion och implementering av databasen. 
Detta arbete har utförts med stöd av vedertagna arbetssätt för att upprätthålla riktighet i lagrad 
data samtidigt som man undviker redundant lagring. 

2.3.4. Upprätthållandet av sekretess och integritet 
Detta delproblem har behandlats genom att åskådliggöra mekanismer där en användare är 
tvungen att, för systemet, bevisa sin användarrätt. Detta genom att ange en identitet och styrka 
denna identitet med en delad hemlighet.  

2.4. Utvecklingsverktyg och laborationsmiljö 
De utvecklingsverktyg som använts i detta arbete har utgjorts av en integrerad 
programmeringsmiljö, en databashanterare, en laborationsmiljö och ett datorprogram med 
vilket man kunnat sammanställa grafiska modeller utifrån standardiserade symboler.   

Mer konkret har den integrerade utvecklingsmiljön varit Microsoft: s Visual Studio .NET, 
Microsoft: s databashanterare Ms Access  och MSDE1, Microsoft: s Visio Professional 2002 
har använts för modellering och skapandet av grafiska modeller. Till dokumentationen har 
Microsoft: s Word använts.  

                                                

 

1 Microsoft Data Engine, en databasmotor som bygger på samma kodbas som  Ms SQL server 7. 
Tillgänglig för gratis nedladdning och kan användas vid utveckling där en Ms SQL server inte finns tillgänglig. 
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En laborationsmiljö har skapats för att ge en möjlighet till test och provkörningar i ett 
sammanhang som påminner om uppdragsgivarens datormiljö. Figur 2 är en enkel bild över 
den skapade experimentmiljön.    

  

3. Genomförande 

3.1. Systemdefinition 
I detta kapitel tas systemdefinitionen (Mathiassen m.fl., 2000, kap. 2) fram. Här uttrycks 
förväntningarna på de tjänster som systemet skall erbjuda användaren tillsammans med de 
faktorer som utgör den miljö i vilken systemet skall fungera.  
I utformningen av systemdefinitionen har uppdragsgivarens muntligt uttryckta behov varit av 
avgörande betydelse. Dessa behov har jag valt att jämställa med följande definition user 
requirements, användarkrav.   

”The user requirements for a system should describe the functional and  non-functional 
requirements so that they are understandable by system users who don’t have detailed 
technical knowledge” (Sommerville, 2001, s.106). Användarkraven kan här ses som en sorts 
bro, byggd på symboler och semantik, mellan användaren och systemutvecklaren.   

Jag har avsiktligt valt att utesluta en uppdelning i de funktionella och ickefunktionella krav 
som nämns i citatet ovan.  

Mathiassen m.fl. ger följande definition på sitt begrepp systemdefinition ”Systemdefinition: 
En koncis beskrivning av ett datasystem, uttryckt på naturligt språk”.  (2000, s.40)  

Både Mathiassen och Sommerville betonar här att beskrivningen av systemet skall ske på ett 
sätt, begripligt för både användare och utvecklare, så att det tydligt klargör användarens 
önskemål. Detta samtidigt som det ger en tillräcklig grund för fortsatt utvecklingsarbete.  
För att uppnå detta används grafiska figurer och beskrivningar, skrivna på ett så informellt, 
icketekniskt, språk som situationen tillåter.  
Kraven kommer att delas upp och struktureras enligt VATOFA-kriteriet (Mathiassen m.fl., 
2000, kap. 2).   

VATOFA är en akronym för nyckelmomenten i systemdefinitionen. VATOFA ger en 
kontinuitet och översikt av de mest generella beslut som leder fram till en specifikation för ett 
datorsystem.  

Figur 2. Laborationsmiljön 
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En kortfattad sammanfattning av betydelsen av VATOFA:  

• V står för Villkoren som kommer att påverka systemet under dess utveckling och 
användande.  

• A står för Användningsområde och beskriver den funktion eller avdelning som 
systemet kommer att användas inom.  

• T uttrycker den Teknologi som används, både vid utveckling och slutligt användande. 
• O står för de mest avgörande objekten i systemets domän.  
• F avser Funktionalitet som systemet skall erbjuda.  
• A betecknar det ansvar som systemet har mot sin omgivning.  

3.1.1. Krav och förväntningar på systemet 
I detta avsnitt har jag sammanfattat uppdragsgivarens krav och förväntningar på 
datorsystemet. Sammanställningen är baserad på samtal gjorda med uppdragsgivarens 
representant.  

Syftet med detta kapitel är alltså att ge svar på dessa frågor: 
• Vad vill uppdragsgivaren att systemet skall göra? 
• Vilka funktioner skall finnas?   

Nedan följer en sammanfattning av uppdragsgivarens förväntningar.  

Ett datorsystem som skall effektivisera processen med att registrera, lagra och sammanställa 
information om elevernas frånvaro från undervisningen. Processen är idag är helt manuell. 
Datorsystemet skall, i egenskap av administrativt verktyg för kanslister och lärare, ersätta 
den i nuläget använda blanketten för registrering av frånvaro.  
Istället för att skriva uppgifterna på en blankett skall uppgifterna registreras i en dator. 
Datorsystemet skall ge minst liknande åtkomstmöjligheter och inte ta mer tid att använda än 
blanketten. Datorsystemet skall också ersätta den manuella sammanställning som görs varje 
månad. Sammanställningen skall kunna erhållas som utskrift till skärm eller skrivare.   

Systemet måste i denna inledande fas helt baseras på tillgänglig utrustning. Systemet skall 
kunna användas från lärarnas och kanslisternas befintliga datorer och inte komma i konflikt 
med övriga administrationsverktyg.   

Beträffande användning, skall systemet vara helt grafiskt och styras med muspekare och 
menyer. De lärare och kanslister som kommer att använda systemet har olika erfarenhet av 
datoranvändning, dock klarar alla av att använda Microsoft Windows 98 och vissa Windows-
applikationer i sitt dagliga arbete. Det är därför viktigt att den visuella utformningen 
påminner om andra använda system. Vidare är inställningen till en tänkt datorisering 
växlande, vissa är positivt inställda andra negativt vilket ytterligare höjer kravet på enkelhet i 
utformningen.  

Slutligen ställs stora krav på bibehållen säkerhet, det är delvis konfidentiella uppgifter som 
behandlas och säkerhetsgraden vid användandet av ett datorsystem får inte bli lägre än vid 
användandet av det manuella blankettsystemet. Varje användare som idag avvisas från 
åtkomst till informationen om elevernas frånvaro måste också kunna hindras i fall av en 
datorisering. 
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En figur som beskriver registreringsprocessen finns i figur 3, de moment i vilka en förändring 
förväntas ske anges i figur 4.                                 

Figur 3. Registreringsrutinen i nuläget 
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Figur 4. Moment där förändring förväntas ske 
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3.1.2. VATOFA-kriterierna  
”VATOFA-kriteriet kan användas på två sätt. Man kan använda det för att understödja 
arbetet med att formulera en systemdefinition, genom att noggrant överväga hur vart och ett 
av de sex inslagen bör formuleras. Eller också kan man inleda sin definition genom att 
beskriva systemet och sedan använda kriterierna för att se hur systemdefinitionen förhåller 
sig till vart och ett av de sex inslagen”(Mathiassen m.fl., 2000, s. 58).  

Definitionen för det aktuella systemet struktureras med hjälp av Mathiassens andra alternativ i 
citatet ovan. Ur behovsbeskrivningen utvinner jag de attribut som beskriver krav och 
förväntningar. Jag använder alltså VATOFA-kriterierna för att formulera en systemdefinition. 

3.1.3. Slutlig systemdefinition 
Tillsammans med uppdragsgivaren har denna slutliga beskrivning och bestämning av 
systemets egenskaper sammanställts. Sammanfattningen nedan betraktas som utgångspunkten 
för det fortsatta arbetet.   

Villkor som påverkar systemet under utveckling och användning 
Växlande grad av erfarenhet och kunnande hos användare skapar stort behov av lätthanterligt 
och bekant, grafiskt användargränssnitt. Möjlig fientlig inställning hos vissa användare 
styrker behovet. Kort utvecklingstid och små ekonomiska resurser ger en situation där hård 
prioritering är ett måste. Vidare måste systemet erbjuda säkerhet mot otillbörlig åtkomst, 
möjlighet att avgöra åtkomsträtt på användarnivå måste finnas.  

Användningsområde för systemet 
Systemet kommer att användas av kanslister och lärare. Systemets huvuduppgift är 
registrering av elevdata samt återgivning och sammanställning av tidigare lagrad elevdata. 
Systemet skall ersätta en idag helt manuell rutin med pappersblanketter.  

Tekniska förutsättningar i utvecklande och användning 
Utvecklingen sker i lämpligt högnivåspråk med stöd för grafisk utformning av gränssnitt, som 
ex. ges Delphi, C# eller Visual Basic. Lagring tillhandahålls av lämplig databashanterare vars 
data kan användas via ett grafiskt användargränssnitt. Ingen ny maskinvara skall inledande 
anskaffas. Systemet måste kunna användas på befintlig datorutrustning, både lärarnas portabla 
och kanslisternas stationära datorer. Vidare skall inga nyinstallationer av servrar eller annan 
programvara, annat än på klientdatorn, göras och därmed kräva IT-personalens hjälp.   

Objekt av särskild betydelse i systemets domän 
Huvudaktörerna är elever, lärare och kanslister.  Kanslister och lärare anses vara av samma 
kategori, användare. Övriga objekt är lagring, rapport och säkerhet.   

Funktionalitet som skall uppfylla användarens krav 
Systemet skall datorisera den i dag manuella rutinen med registrering, lagring och 
sammanställning av elevernas frånvaro. Funktionalitet för att urskilja en given elevs frånvaro 
skall finnas, likaså skall sammanställning per enskild elev och per elevgrupp (klass), kunna 
ske. Det skall finnas funktionalitet för att åskådliggöra sammanställningar av lagrad data, 
minst i textform. Sammanställning skall kunna ske till datorskärm eller skrivare.   

Användningsområde för systemet 
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Det system som skapas är ett administrativt verktyg som effektiviserar databehandlingen av 
viss elevdata. Användningsområdet är en mindre kontorsmiljö. 

3.1.4. Konkretisering av den slutliga systemdefinitionen 
En kort analys görs här för att avgöra vilka tekniska förutsättningar som ett system måste 
anpassas till.  

3.1.4.1. Enkel analys av den aktuella datormiljön 
Den aktuella datormiljön består av persondatorer sammankopplade i ett nätverk av typen 
Ethernet. Överföringshastigheten är 10 megabit per sekund och arkitekturen är en switchad 
LAN-arkitektur (Jensen m.fl., 2000, s.217). Varje dator har en egen, partvinnad, förbindelse 
till en gemensam LAN-switch. Nätverksprotokollet som används är TCP/IP, med statiskt 
tilldelade, falska IP-adresser1 (Gunnarsson, 1998, s.12). Som mest är 20 datorer inkopplade i 
nätet samtidigt. Den aktuella miljön utgör ett subnät, delnätverk, av ett större gemensamt 
nätverk.  

För att dela lagringsutrymme och skrivare använder man en Windows NT 4 server med fil 
och skrivardelning aktiverat. Varje användare har en privat hemkatalalog för lagring av 
personliga filer, liknande lagringsutrymmen finns avsatta för de applikationer som verkar över 
nätverket. Ett gemensamt, publikt lagringsutrymme finns också tillgängligt.  

De datorer som personalen använder är av både portabel och stationär typ. Operativsystemet 
på dessa datorer är genomgående Windows98 Andra upplagan. De datorer med lägst kapacitet 
har 64 megabyte arbetsminne (RAM) och en processor som arbetar på 233 MHz. Det minsta 
lokala lagringsutrymmet som en dator har är 6,4 gigabyte.            

                                                

 

1 Här använt som motsatsen till publika adresser, Gunnarsson (1998) jämställer publika adresser med äkta IP-
adresser (s. 13). 

Figur 5. Översiktsbild av den aktuella datormiljön 
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Denna analys ger följande tekniska specifikationer som ett system måste anpassas till. 
• Fungera på persondatorer med operativsystem Windows98 andra upplagan 
• Fungera på datorer med 64 megabyte arbetsminne. 
• Fungera på datorer med 233 MHz processor. 
• Anpassas till skärmupplösningar på 800x600 och 1024x768 punkter/tum 
• Samexistera med befintliga system under ovan uppräknade tekniska förutsättningar.  

3.2. Design 

3.2.1. Arkitektur 
I detta avsnitt tas systemets generella arkitektur och struktur fram.   

”Software architecture describes a high-level configuration of components that compose the 
system, and the connections that coordinate the activities of those components.”(Kazman 
m.fl., 1996)  

Jag har valt att utvärdera två tänkbara arkitekturmodeller. De modeller som bedömts är två 
olika varianter av Client/Server arkitekturen, två lagers arkitektur1 och tre lagers/fler lagers 
arkitektur2 (Sadoski, 1997). Jag redogör först kort för dessa modeller under rubriken 3.2.1.1. 
Utvärderade arkitekturmodeller och motiverar slutligen mitt val av modell under rubriken 
3.2.1.2. Vald arkitekturmodell.   

3.2.1.1. Utvärderade arkitekturmodeller 
Ett system byggt kring en två lagers arkitektur placerar logik och presentation som berör 
användaren på klientsidan. Den logik och processhantering som finns på serversidan berör i 
huvudsak hantering av den databas som används för att lagra data.   

                                                

 

1 Two tier architecture 
2 Three tier/multitier architecture 

Figur 6. Två lagers arkitektur  
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Enligt Sadoski (1997) är detta en vanlig arkitektur i mindre, icke tidskritiska, system där 
användarantalet understiger 100 (Schussel 1996) samt operationerna på den information som 
hanteras är enkla, ickeföränderliga och fördefinierade.   

I en tre lagers/fler lagers arkitektur gör man ytterligare uppdelning av process och 
logikhantering. Det översta lagret, som tillhandahåller användargränssnittet, innehåller i 
denna arkitektur minimalt med logik. Logik och processhantering placeras i det andra lagret, 
ibland kallas detta lager för mellanlagret, middle tier.  
Det tredje lagret som ombesörjer datalagringen innehåller den processhantering och logiska 
funktion som behövs för att hantera databasen.      

      

Tre lagers/fler lagers arkitekturen har använts sedan början av 1990 talet. Den har många 
fördelar vid konstruktion av stora distribuerade system. Arkitekturen togs fram för att 
överbrygga de begränsningar som en arkitektur byggd kring två lager är behäftad med när 
antalet användare växer.   

Att konstruera ett system enligt denna arkitektur ger möjlighet att skapa de olika lagren i olika 
programmeringsspråk, det ger ett skalbart system som kan byggas för minimal administration 
och en effektiv användning av tillgängliga resurser. 

Figur 7. Tre lagers arkitektur  

Skapad av Tommy Säll utifrån Sadoski Figure 38 [Louis 95]) 

Skapad av Tommy Säll utifrån Sadoski Figure 28 [Louis 95]) 
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Möjliga nackdelar kan vara att dessa system blir komplexa och svåra att överblicka. 

3.2.1.2. Vald arkitektur 
Jag har valt att en struktur som delar systemet i två delar, en två lagers Client/Server 
arkitektur. Jag kommer vidare tidvis använda begreppet delsystem som synonymt med lager.  

Strukturen är väl lämpad för det aktuella utvecklingsarbetet eftersom systemet inte kommer 
att verka i en tidskritisk miljö, systemet inte är särskilt komplext och användarantalet inte 
kommer att överstiga 100. I denna arkitektur finns goda förutsättningar för vidareutveckling 
och den gynnar det prototypbaserade arbetssätt som jag valt att använda. Det går att på ett 
enkelt sätt att byta ut delar av lösningen som t.ex. databashanterare utan att hela systemet 
behöver konstrueras om. Denna modell ger mig önskad utvecklingsmässig dynamik.  

3.2.2. Modularisering 
Funktionalitet i de olika delsystemen skapas genom klasser och objekt som erbjuder en 
avgränsad funktionalitet. För att ta fram de relevanta klasserna och objekten har jag fokuserat 
på substantiven i systemdefinitionen. På samma sätt har jag tagit fram intressanta händelser, 
fokus har då istället legat på verben. (Mathiassen m.fl., 2001, kap. 3). I Appendix 1 Klass och 
händelsekandidater finns de kandidater jag beaktat. I 3.3.2.1. Implementerade klasser 
beskrivs de klasser som skapats. Figur 8 visar en generell aggregatstruktur av 
användargränssnittet.         

 

3.2.3. Valt programmeringsspråk 
Programmeringsspråket som valdes var C#, detta tillsammans med den integrerade 
utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio .NET, vidare tidvis refererad till som vsn.  

Figur 8. Aggregatstruktur 
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C# ansågs passande på grund av sin objektorienterade struktur och de stora möjligheter till 
förbindelselös databashantering som erbjuds i användandet av ADO.NET1. Subjektiva skäl 
låg också bakom valet av programmeringsspråk. C# är ett nytt språk som jag gärna ville 
bekanta mig med, dess syntaktiska släktskap med språk som C++ och Java gjorde att denna 
möjlighet gavs, även på den begränsade tid som detta arbete utfördes på.   

Beträffande effektivitet i avseendet exekveringshastighet, ”seghet”. Utvärderades ett mindre 
program skapat i C# på en dator med liknande kapacitet som uppdragsgivarens. Det 
fungerande tillfredsställande, inga jämförelser gjordes dock med andra språk. Möjligen skulle 
ett liknande program vara mer effektivt om det skapades i C++. Valet blev ändå, till stor del 
beroende på de tidigare angivna subjektiva skälen, att använda C#.  Användningen av throw-
away-prototyping gjorde att möjligheterna fanns, att vid behov, välja ett annat 
programmeringsspråk.  

“While it is possible to program in .NET with C++, it isn't easy or natural. Frankly, having 
worked for ten years as a C++ programmer and written a dozen books on the subject, I'd 
rather have my teeth drilled than work with managed C++. Perhaps it is just that C# is so 
much friendlier. In any case, once I saw C# I never looked back.” (Liberty. 2001. preface) 

3.2.4. Datalagring 
Jag har valt att använda mig av en relationsdatabas (Connolly m.fl., 2002).  
En grafisk modell används för att beskriva strukturen i databasen.  
I och med de begränsningar som jag tidigare redogjort för, blir modellen av uppdragsgivarens 
informationsbehov enkel. Figur 9 visar de tabeller som ingår i databasen, jag redogör nedan 
kortfattat för varje tabell och dess innehåll.      

                                                

 

1 ADO.NET kan även användas med Visual C++. NET och Visual Basic. NET  

Figur 9. Strukturen i databasen 
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tbl_classes 
Tabellen innehåller endast två kolumner, ett unikt id som identifierar varje klass samt en 
kolumn för ett beskrivande namn. Varje klass identifieras med hjälp av ett klassid som är 
unikt för varje klass. Denna tabell innehåller värdesdomänen, de godkända värdena, för det 
fält som representerar klasstillhörighet för en elev.   

tbl_students 
Denna tabell innehåller skolans elever, varje elev identifieras med fältet eid, elevid, som 
också är primärnyckel. Tabellen har relaterade fält till andra tabeller.      

tbl_absence 
Innehåller varje registrerat frånvarotillfälle. Ett tillfälle kan särskiljas från ett annat med hjälp 
av fältet eid som är en främmande nyckel från tabellen tbl_students.  

tbl_teacher 
En tabell i vilken skolans lärare lagras, varje lärare har ett unikt identifierande fält, tid.  

I databasen finns ytterligare några tabeller. En av dem används i utvärderingssyfte för att lagra 
användarinformation. Ännu någon tabell finns, dess påverkan eller funktion i systemet är 
obefintlig. Dessa tabeller nämns inte vidare.  

Målsättningen med databasen var att skapa en struktur ur vilken alla lagrade uppgifter, för en 
given elev, kunde utvinnas beroende på dennes personnummer. Elevens personnummer 
användes i detta fall som en determinant av vilken övriga värden, lagrade för eleven, gavs ett 
funktionellt beroende, functional dependency (Connoly & Begg. 2001. kap. 13). Detta 
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kombinerat med unikhet av varje elevs personnummer eliminerade risken för förväxlade 
värden.  

Problem med icke giltiga värden, t.ex. att en nyskapad elev tilldelas medlemskap med en 
klass som inte finns i systemet, undviks med hjälp av krav på referensintegritet. Detta innebär 
i korthet att ett värde måste finnas definierat i en tabell, för att få lagras i en annan.   

Datamodellen fixerades tidigt i utvecklingsfasen och har inte utvärderats vidare under arbetets 
gång.  

3.2.4.1. Val av databas 
Detta stycke avhandlar valet av DBMS1, databashanterare.   

Valet av databashanterare utgick från de förutsättningar som fanns för projektet. Ur dessa 
valde jag ut de begränsningar som var avgörande för valet av databashanterare, 
begränsningarna var:  

• Ingen ny program- eller maskinvara kunde inledande göras tillgänglig för lösningen. 
• Det skulle finnas, även om de var begränsade, möjligheter för flera användare att 

samtidigt använda sig av systemet.  
• Det skulle finnas möjlighet att utveckla systemet vidare.   

Det faktum att ingen ny program- eller maskinvara kunde installeras gjorde att tänkbara, väl 
lämpade, databashanterare valdes bort. 
Två alternativ som uppfyllde kraven var att bygga ett system som hanterade ett antal textfiler 
eller att använda sig av Microsofts databasmotor Jet.   

Ett system med textfiler hade varit komplext att bygga och svårt att vidareutveckla. Enligt 
Kroenke (2000, Kap. 1) var just dessa problem vanliga i system skapade före 
databashanterarnas uppkomst. En kortare litteraturstudie visade att Jet skulle klara att hantera 
lagringen i den inledande versionen av systemet som skapades. Sannolikt skulle också 
kapaciteten räcka till en viss, vidare, utveckling.  

Wayne Freeze (2000) uttrycker i kapitel 29, sidan 660, av sin bok Visual Basic 6 Database 
Programming ett antal åsikter om databasmotorn Jet. Jag ger här en fri översättning och 
sammanfattning av dessa åsikter.   

Jet som databasmotor klarar i teorin 255 samtidiga användare, i praktiken är detta antal 
mycket mindre. Databasmotorn kan anses vara ett lågpresterande budgetalternativ som inte är 
direkt kompatibelt med andra större databashanterare. Det finns dock egenskaper i Jet som 
gör den till ett, under vissa omständigheter, bra val. Det krävs ingen licens för att distribuera 
applikationer med en inkluderad  databas av typen Jet och den klarar en antal samtidiga 
användare, hur många beror på transaktionernas typ och frekvens. 
Detta är värdefulla egenskaper i mindre kostnadsberoende projekt.   

Det faktum att Jet har stöd för de vanligare delarna av SQL och klarar att hantera en komplett 
relationsdatabas avgjorde valet. Databasmotorn Jet blev den databashanterare som fick sköta 
lagringen i systemet.  

                                                

 

1 Database Management System 
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3.2.4.2. Val av åtkomstobjekt  
I det system som skapats i detta arbete har ADO.NET använts.   

Jag redogör kort för skillnaderna mellan ADO och ADO.NET  

ADO, företrädaren till ADO.NET, togs fram för användning i en väl definierad miljö med en 
kompakt och statisk arkitektur. ADO skickar data mellan komponenter i ett eget binärformat. 
Användning av ADO tillåter åtkomst till en databas via ett recordset. Ett recordset innehåller i 
typfallet en eller flera rader data som är resultatet av en utsökning från en databas. När data, 
placerad i ett recordset, skall manipuleras krävs en anslutning till databasen, detta belastar 
nätverksresurser i fall av en distribuerad applikation. I en fleranvändarmiljö upprätthålls 
datans riktighet med hjälp av pekare. Pekarna låser de delar av databasen som är under 
uppdatering och förhindrar manipulation av felaktig data.  

ADO. NET är en utveckling av ADO och har anpassats för att möjliggöra datahantering utan 
en ständig anslutning till den faktiska databasen. I ADO.NET sker åtkomst till databasen via 
ett object av typen  DataSet.  
”A DataSet is a collection of mini-tables or recordsets, and the relationship between them. 
Perhaps the best way to picuture a DataSet is a miniature relational database, in which data 
is kept in memory” (Hollis m.fl., 2001, s. 276). 
ADO. NET översätter all data som hämtas från en databas till en textbaserad XML-struktur.  

När man arbetar med ett objekt av typen DataSet hämtar man data till minnet i den dator i 
vilken en klientapplikation exekverar, stänger uppkopplingen till databasen och manipulerar 
data lokalt i klientdatorns minne. När behandlingen är klar öppnas en anslutning till databasen 
och den uppdateras med de ändringar som gjorts. I ett DataSet kan man placera flera tabeller 
och man kan definiera relationer och regler för innehåll på ett sätt som motsvarar den faktiska 
relationsdatabasen. För att upprätthålla riktighet i data så håller ADO.NET reda på de 
förändringar som kan ha skett sedan data hämtades till klienten, om ändringar skett uppstår en 
händelse, ett undantag, som måste fångas i klientapplikationen. 

3.2.4.3. Åtkomstobjektets användning i det aktuella systemet 
Ett DataSet som speglar delar av innehållet och relationerna i den faktiska databasen skapas 
vid start av systemet. 
För att objektet skall vara åtkomligt för alla komponenter i systemet skapas det av ett, annat, 
överordnat objekt som hålls levande under hela den tid som systemet exekveras. DataSet: et 
skickas sedan runt mellan de objekt som använder det. 
All hantering av data görs på detta sätt lokalt i klientdatorns arbetsminne. Nätverkstrafik 
mellan klient och databas förekommer därför endast vid start av systemet samt de tillfällen då 
databasen uppdateras. Ett behov av fler anslutningstillfällen uppstår om datan ändrats av 
annan användare under den tid som gått sedan systemets start.    

Figur 10. Data hämtas och anslutningen stängs 
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Vid uppdatering av uppgifter eller vid tillägg av nya uppgifter i databasen, görs ändringarna 
först i det DataSet som finns i klientdatorns minne. När alla uppdateringar är gjorda, 
uppdateras den faktiska databasen.   

ADO.NET har i objektet DataSet en möjlighet som ansetts värdefull i detta projekt. Som 
tidigare nämnts så kan man i ett DataSet etablera relationer mellan tabeller. Mellan dessa 
tabeller kan man också skapa över- och underordnade relationer, på detta sätt kan man för 
varje rad i en överordnad tabell få åtkomst till varje önskat värde i den underordnade. Mer 
konkret beskrivs hur detta använts i det aktuella systemet i 3.3.2.1. Implementerade klasser, 
då i samband med redogörelsen för komponenten StudentTreeView. 

3.2.4.4. Åtkomstspråk 
För att välja ut den information som, för ändamålet, är aktuell används SQL1.  

De utsökningar som görs i systemet är av enkel typ och följer standarden för SQL uppsatt av 
ANSI2. I denna inledande version av systemet utförs uteslutande enkla operationer av typ 
SELECT, UPDATE och INSERT.  

Valet av SQL faller sig naturligt i och med att jag valt att bygga systemet kring en 
relationsdatabas. Det tillför också att ett utbyte av databashanterare skulle vara fullt möjligt. 

3.2.4.5. Affärsregler 
I detta stycke redogör jag för de regler som måste uppfyllas för att en transaktion skall få 
genomföras. 
Jag har jämställt begreppet affärsregler med uttrycket ”business rules” (Kroenke. 2000. Kap. 
2).   

Det affärsregler som gäller för det aktuella systemet är:  

• Det skall inte gå att, för en elev, registrera frånvaro med en omfattning överstigande 
sex timmar på en och samma dag. 

• Frånvaro skall inte kunna lagras för elev som inte finns. 
• Ändring av redan lagrade uppgifter skall inte kunna ske av annan än den som 

ursprungligen rapporterade frånvaron. 
• Frånvaro skall inte kunna registreras utan att knytas till en given elev. 

                                                

 

1 Structured Query Language 
2 American National Standards Institute 
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• Samma frånvaro skall inte kunna registreras på mer än en elev. 
• Varje elev måste kunna särskiljas från andra elever 
• Varje användare med rätt att använda systemet skall vara tvungen att ange sin identitet 

och styrka denna med en delad hemlighet innan användande tillåts.  

Det finns i huvudsak två strategier för att upprätthålla nämnda regler. Antingen så bygger man 
in funktionalitet för detta i det program som hanterar databasen eller så överlåter man all 
kontroll till databashanteraren.  
Kroenke (2000, kap. 10) menar att den bästa lösningen är, om funktionaliteten finns, att låta 
databashanteraren sköta upprätthållandet av reglerna.   

Upprätthållandet av de regler och begränsningar som gäller för den prototyp som skapats i 
detta arbete, görs främst av mekanismer i användargränssnittet. Detta till stor del beroende på 
att jag under genomförandet saknade tillräcklig kunskap om objektet DataSet för att kunna 
använda dess inbyggda funktionalitet för sådan reglering. Det faktum att det system som 
konstrueras inte är vare sig speciellt stort eller komplext gjorde det möjligt att hantera 
kontrollen på detta sätt.  
Under utvecklingen har försök genomgående gjorts för att hindra inmatningar som skulle 
kunna åstadkomma värdes- eller referenskonflikter. Detta genom användandet av valbara, 
färdigdefinierade, värden och på så sätt hindra användaren att försöka registrera ogiltiga 
värden. 

3.3. Implementering 
Jag redogör i detta kapitel för de moment i vilka den tidigare genomförda analysen och 
planeringen omsätts till en praktisk implementering. 

3.3.1. Arkitektur 
Den generella arkitekturmodell som valts består, som tidigare nämnts, av två lager. Ett lager 
som hanterar kommunikation med användaren, och ett lager som ombesörjer systemets 
lagring, databasen.  

Mer konkret så består det ena lagret av ett användargränssnitt med ett antal grafiska 
komponenter, merparten av den logik som finns i användargränssnittet har placerats i en fil av 
typen dll1.  Det andra lagret består helt av hantering av lagringsmekanismen, databasen.   

Anledningen till att jag valt att kapsla in så mycket som möjligt av programlogiken i en fil av 
typen dll, har varit att jag inte, funktionalitetsmässig sett, velat binda mig till ett visst grafiskt 
användargränssnitt.   

Figur 11 visar en bild på den slutliga arkitekturen.  

                                                

 

1 Dynamic Link Library 
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3.3.2. Modularisering 

3.3.2.1. Implementerade klasser 
Utifrån klasskandidaterna valdes ett antal klasser ut för implementering. 
Klasserna som skapats utgörs av visuella komponenter och logiska informationsbärare. 
Implementeringen av klasserna användes sedan för att bygga upp ett grafiskt 
användargränssnitt. 
De basklasser som använts är samtliga standardkomponenter tillgängliga i Microsoft Visual 
Studio .NET. Komponenterna har använts som en generell klass utifrån vilken jag skapat en 
mer specialiserad klass. (Mathiassen m.fl, 2000. kap 4).     

  

Klasserna ingår samtliga i klasspaketet StudentControls. Som tidigare nämnts så har 
klasspaketet kompilerats till en fil av typen dll, i praktiken finns klasserna åtkomliga genom 
att under kompilering skapa en referens till denna fil. 
Jag skall här ge en översikt över de skapade klasserna och dess syfte. För mer detaljerad 
information hänvisas till Appendix 3 Klasser och programkod.  

StudentAdminChoiceForm 

Figur 12. Framtagna klasser placerade i ett klassbibliotek 

 
Figur 11. Slutlig arkitektur 
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Härleds från System.Windows.Forms.Form. 
En instans av denna klass skapas när användaren skall hantera innehållet i databasen på annat 
sätt än att registrera ny frånvaro för en elev. T.ex. lägga till nya elever eller klasser. Ett objekt 
av denna klass fungerar som en meny där användaren väljer vilken typ av administration 
denne vill genomföra. Händelser hanteras av komponenten.  

StudentAdminFormStudent 
Denna klass instansieras av StudentAdminChoiceForm. Syftet är att ge ett grafiskt 
användargränssnitt med vars hjälp användaren kan lägga till, ta bort eller ändra uppgifter om 
en elev i en klass. Även denna klass härleds från System.Windows.Forms.Form.  

StudentAdminFormClass 
Som ovan fast då med avseende på elevernas klasser.  

StudentSecurityToken 
Denna klass är skapad för att ge möjlighet att avgöra en användares rätt att använda systemet. 
Tillhandahåller ett formulär i vilket en användare matar in uppgifter som styrker dennes 
användarrätt. Under arbetets gång kan sedan information om användaren hämtas ur detta 
objekt. Andra system hos uppdragsgivaren använder liknande sätt för att avgöra en 
användares användarrätt.   

Student 
Innehållet i en instans av denna klass kapslar all relevant information om en enskild elev. 
T.ex. namn och personnummer. Klassen är fristående och innehåller metoder för att lagra sig 
själv i databasen.  

StudentAbsence 
En klass som liknar Student, är även denna en informationsbärare. I detta fall berör 
informationen alla data om ett givet frånvarotillfälle. Även denna klass innehåller 
funktionalitet för att på begäran lagra sig själv i databasen.  

StudentCurrentRegPanel  
Grafisk komponent som används för att åskådliggöra data som finns lagrad för en given elev. 
Härleds från System.Windows.Forms.Panel. 
Objektet kan användas i vilken annan container1 som helst, t.ex. ett nytt fönster eller en annan 
panel. På detta sätt kan den återanvändas på de ställen där behov finns att visa vald 
information. I komponenten visas uppgifter, om varje elev, som uppdragsgivaren uttryckt 
särskilda behov av att förtydliga.  

StudentListView  
Härleds från System.Windows.Forms.ListView. Här har funktionalitet, för att visa 
information om varje frånvarotillfälle som finns registrerad på en given elev, lagts till. 
Kolumner och kolumnrubriker har skapats och utseendet anpassats på ett sådant sätt att 
relevant information åskådliggörs.  
Detta sätt att visa information är vanligt förekommande i uppdragsgivarens övriga system, på 
så sätt har komponenten bidragit till att användaren känner igen sättet att utläsa information.  

StudentLogotype 

                                                

 

1 Ung. objekt som kan verka som samlingsobjekt åt andra, vanligen grafiska/visuella, objekt.  
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Klassbibliotekets enklaste klass, innehåller endast ett grafiskt element som visar namnet på 
protoypen.  

StudentRegNewAbsensePanel och StudentRegNewAbsensePanel2 
Två klasser med samma funktion, tillhandahåller ett formulär för registrering av ny frånvaro. 
På begäran är denna klass framtagen i två olika grafiska utföranden.  
Härledning sker från basklassen System.Windows.Forms.Panel. I denna klass finns ett 
formulär och funktionalitet för att registrera ett nytt frånvarotillfälle för en given elev. I 
komponenten finns händelsebevakning och tillhörande metoder. Även denna panel kan visas i 
vilken annan container som helst där det finns behov av att kunna registrera ny frånvaro. 
Här kontrolleras även inmatade värden innan en lagring i databasen sker, innan uppgifterna 
lagras i systemet får användaren möjlighet att ångra sina inmatningar, detta genom en modal 
meddelanderuta.  

StudentReport 
Ett objekt av denna typ skapar en rapport för utskrift till skärm eller skrivare. 
Tanken är att denna klass skall hantera allt som har med sammanställning och eventuell 
statistik att göra. I nuläget är denna härledd från System.Windows.Forms.Form.  

StudentStorage 
Detta är en klass med stor betydelse. All information om kopplingen till lagringsmekanismen 
finns här inkapslad. Denna klass innehåller uppgifter om placeringen av databasen. När ett 
objekt av denna typ skapas speglas relevant innehåll i den faktiska databasen till klientdatorns 
minne. Om placeringen på databasen eller dess typ ändras, är det här som motsvarande 
förändringar skall göras.  

StudentTreeView  
Klassen som utgör komponenten är härledd från System.Windows.Forms.TreeView. De 
anpassningar som gjorts är att en samling ikoner1 och trädnoder2 samt en meny, av typen 
ContextMenu3, knutits till den. Vidare har funktionalitet skapats för att fylla komponenten 
med information från ett DataSet med relaterade tabeller. Händelsehanterare har också 
skapats, dessa är knutna till de händelser som uppstår när någon väljer ett menyalternativ 
genom musklick.  
Små justeringar har gjorts av den visuella presentationen. Detta genom att ändra värden för 
redan definierade attribut. Detta är en central del i användargränssnittet. Ett val i denna 
komponent aktiverar flera andra händelser. När användaren här väljer en viss elev, visar 
övriga komponenter i användargränssnittet uppgifterna om den valda eleven. Den har 
omarbetats ett antal gånger till följd av svårigheter att riktigt modellera och förstå hur 
samarbetet med andra komponenter skall åstadkommas. Framför allt har detta berört 
händelsehantering. Resultatet blev att komponenten innehåller händelsehantering för sin egen 
meny, i övrigt bevakas händelserna av dess behållare, container.  

De fördelar med över- och underordnade tabeller, som tidigare nämndes i 3.2.4.2. 
Åtkomstobjektets användning i det aktuella systemet, har här utnyttjats.  
För att få en hierarkisk struktur används ett arbetssätt där över- och underordnade relationer 
mellan tabeller skapats. Konkret så görs detta på följande sätt.  

                                                

 

1 Ikonerna kommer från http://www.iconarchive.com/ deär fria att använda, icke kommersiellt.  
2 System.Windows.Forms.TreeNode 
3 System.Windows.Forms.ContextMenu 

http://www.iconarchive.com/
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En relation mellan tabellen innehållande samtliga elevklasser och tabellen innehållande 
samtliga elever skapas. Tabellen med klasserna får här en överordnad rang och kallas 
föräldertabell, elevtabellen blir underordnad barntabell. För varje klassnamn i tabellen för 
klasser läggs en trädnod av föräldertyp till nodsamlingen. Alla elever som i fältet för sin 
klasstillhörighet har detta klassnamn, läggs som barnnoder till den nyss skapade 
föräldernoden. Till varje elevs barnnod tilldelas nodens Tag-egenskap värdet för elevens 
personnummer, detta för att under exekvering särskilja varje elev från andra. 
För att skapa bekantskap i utseendet har denna komponent placerats på liknande sätt som i det 
program som stått som modell.  

StudentTreeViewSearchForm 
Komponenten är härledd från System.Windows.Forms.Form och nås via högerklick i 
komponenten StudentTreeView eller från menyknapp i huvudformuläret. 
klassen som tillhandahåller funktionalitet för textbaserad sökning efter en elev, är hårt bunden 
till ett objekt av typen StudentTreeView. 
Komponenten består av ett sökformulär med funktionalitet för att söka i den komponent, av 
typ StudentTreeView, som tas emot som argument till komponentens konstruktor. Här 
bevakas händelser för knapptryck och utför, som följd på dessa, angivna instruktioner.  
I korthet så görs sökningen genom att alla noder i en komponent av typen StudentTreeView 
letas igenom efter det sökta värdet. Om värdet hittas, markeras alternativet. 
Även om fönsterobjektet, i vilket sökformuläret är placerat, är helt fristående och inte ägs av 
något annat fönsterobjekt så förlorar det sitt syfte om det inte binds till en komponent av 
typen StudentTreeView.  

StudentUserPanel 
En samlingsklass, samlingskomponent, som är härledd från klassen 
System.Windows.Forms.Panel. Denna komponent innehåller samtliga av de ovan nämnda 
komponenterna och kan på så sätt utgöra ett färdigt gränssnitt.  
Slutligen så har en sådan panel placerats i ett fönster av typen mdi1. I detta fönster har också 
en meny och en komponent med funktionsgenvägar placerats.   

Övriga komponenter i användargränssnittet är enkla komponenter utan anpassning. Exempel 
på sådana är knappar2, textrutor3 och en splitter4 dessa helt i sitt standardutförande. 

3.3.3. Användargränssnittet 

3.3.3.1. Utseende och funktion 
Under utformningen av användargränssnittet har det arbetats mot två mål, ”user familiarty” 
och ”recoverability” (Sommerville, 2001). I korthet innebär detta att användargränssnittet 
skall kännas bekant för användaren och denne skall ha möjlighet att ångra en inmatning innan 
uppgifter fixeras i systemet.  

För att nå detta har jag utgått från utseendet på det e-postprogram som uppdragsgivaren 
använder, Ms Outlook Express 6. Komponenter av liknande art har använts och information 
presenteras på liknande sätt. För att ge användaren möjligheten att ångra inmatningar, innan 
de fixeras i systemet, har modala meddelanderutor använts. 

                                                

 

1 Multi Document Interface 
2 System.Windows.Forms.Button 
3 System.Windows.Forms.TextBox 
4 System.Windows.Forms.Splitter 
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Mest tid har gått till att försöka att skapa bekantskap i användargränssnittet. Att erbjuda 
användaren möjlighet att ångra eventuella inmatningar har inte tagit någon betydande 
arbetsmängd i anspråk. Detta eftersom de moment där användaren lagrar uppgifter i systemet, 
i denna prototyp, är få.   

Som tidigare nämnts har de anpassade komponenterna placerats i ett gemensamt 
klassbibliotek som fått namnet StudentControls. För att använda komponenterna i 
klassbiblioteket har två olika tillvägagångssätt använts. De tidiga versionerna, utkasten, av 
systemet skapades helt i manuellt skriven kod. Längre fram i arbetet anpassades 
utvecklingsmiljön vsn så att de komponenter som skapats, kunde placeras i 
utvecklingsmiljöns verktygslåda1. På ett sådant sätt kunde komponenterna användas i nya 
situationer och ändras genom att ”dra och klicka”.  

Anledningen till de olika tillvägagångssätten var uteslutande en kunskapsfråga. Under 
arbetets gång har jag lärt mig att använda utvecklingsmiljön på ett mer effektivt sätt, detta 
samtidigt som kontrollen över form och struktur på programkoden kunnat upprätthållas.  

Jag skall här ge en översikt av hur de anpassade komponenterna använts i 
användargränssnittet. Figur 11 ger en översiktsbild av komponenternas placering. För mer 
detaljerade grafiska figurer hänvisas till Appendix 4 Användargränssnitt. För mer detaljer om 
konstruktionen hänvisas till Appendix 3 individuella klasser och programkod.                          

                                                

 

1 Toolbox, fält i utvecklingsmiljön där ingående komponenter finns tillgängliga. Man kan härifrån  välja de 
komponenter som skall användas och anpassa dess egenskaper. 

Figur 13. Översiktsbild av användargränssnittet 



  

34

     

                          

3.3.3.2. Användargränssnittet under exekvering 
Jag beskriver här vad som händer under exekvering av användargränssnittet. Utgångspunkten 
är de typfall som använts vid diskussioner och utvärdering av prototypens funktionalitet, detta 
tillsammans med uppdragsgivaren.  

Systemet startas 
1. Ett modalt fönster visas i vilken användaren skriver in sitt användarnamn och 

lösenord, dessa uppgifter jämförs mot de uppgifter som finns lagrade i databasen. Om 
motsvarande uppgifter finns lagrade, startas prototypen, annars inte. 

2. Om användaruppgifterna visat sig stämma, skapas användarmiljön. Alla grafiska 
komponenter läggs till och all behövlig data hämtas till ett DataSet, komponenten 
StudentTreeView fylls med data om klasser och tillhörande elever.   
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Användaren väljer en elev i StudentTreeView 

1. Ett nytt objekt av typen Student skapas, dess unika identifierande värde blir dess 
personnummer. Personnumret finns som tidigare nämnt lagrat i Tag-egenskapen på 
elevens nod i StudentTreeView. 

2. StudentListView: s metod, som utifrån personnumret letar reda på samtliga 
frånvarotillfällen för eleven och fyller komponenten med uppgifterna, anropas. 

3. Componenten StudentCurrentReg visar Uppgifter om eleven som bedömts som 
särskilt viktiga.  

Användaren söker efter en elev  
1. Användaren når ett enkelt sökformulär antingen genom att högerklicka på 

komponenten StudentTreeView eller genom att klicka på knappen ”Sök elev”, 
placerad i huvudmenyn i mdiForm. Detta formulär utgörs av ett objekt av typen 
StudentTreeViewSearchForm. Genom argument till objektets konstruktor knyts det till 
en komponent av typen StudentTreeView.  

2. När namnet på den elev som eftersöks angivits i formuläret samt ett tryck på knappen 
”Sök” gjorts, letar objektet efter en trädnod med motsvarande uppgifter. Om en sådan 
nod hittas markeras den, en händelse uppstår som åstadkommer att elevinformation 
visas i användargränssnittets övriga komponenter.  

Användaren skall registrera ett nytt frånvarotillfälle för en vald elev 
1. Uppgifterna väljs och fylls i StudentRegNewPanel 
2. När användaren trycker på knappen ”Spara”, kontrolleras giltigheten i de inmatade 

värdena.  
3. Om alla värden är godkända skapas ett nytt objekt av typen StudentAbsence. Slutligen 

så anropas metoden som får objektet att lagra sig självt i databasen.  

Användaren skall lägga till, eller ändra uppgifterna för, en elev eller en klass 
1. När användaren trycker på knappen för Administration, placerad i huvudfönstret, 

skapas ett objekt av typen StudentAdminChoiceForm. 
2. I detta objekt, som utgörs av ett formulär får användaren välja den typ av 

administration som denne vill utföra. Beroende på administrationstyp så skapas och 
visas nya objekt av typen StudentAdminClassForm eller StudentAdminStudentForm.  

3.3.4. Anpassning till den konkretiserade systemdefinitionen 
Den konkretisering av systemdefinitionen som gjordes resulterade i ett antal tekniska krav 
som prototypen skulle anpassas till. 
För att anpassa prototypen till de krav som berörde processorkraft och minnesmängd, gjordes 
en enkel empirisk utvärdering. Prototypen provkördes så fort en körbar fil tagits fram. 
Mätskalan var helt uppdragsgivarens uppfattning. Ingen vidare, praktisk anpassning för att 
fylla detta krav behövdes.  

Den begränsning som utgjordes i form av lagringsutrymme har inte beaktats, detta krav 
ansågs inte vara ett problem att uppfylla.   

Prototypen skulle vara användbar på datorer med olika skärmupplösning.  
Inledande så löstes detta med att de berörda grafiska komponenternas storlek och placering, 
anpassades efter storleken på dess huvudfönster. Senare konstaterades att detta var onödigt 
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komplext. Valet blev att helt enkelt forma utseendet på ett sätt som passade den lägre 
upplösningen och på så sätt även den högre.  

De konkreta kraven på kompabilitet med operativsystem har uppfyllts, inga vidare 
anpassningar har behövts.  

3.3.5. Implementering av databasen 
För enkelhets skull implementerades databasens struktur med hjälp av det grafiska 
designverktyget i Ms Access. På detta sätt skapades databasen samtidigt som jag fick en 
grafisk representation av dess struktur. I efterhand står det klart att ingen större tidsvinst 
gjordes i detta moment. Sannolikt hade jag fått bättre kontroll på relationer och 
värdesregleringar genom att skapa databasen med hjälp av uttryck i SQL. Detta hade varit 
värdefullt i det läge då databasens tabeller och relationer speglas i datorn minne med hjälp av 
ett objekt av typen DataSet.  

4. Diskussion kring arbete och resultat 
Jag kommer här att reflektera över, och diskutera kring, de val som gjorts tillsammans med de 
resultat som de lett till. Detta på ett sätt som av olika anledningar inte varit möjligt under 
arbetets gång.  

4.1. Målsättningen  
När detta projekt startade formulerades flera målsättningar. I korthet var dessa att på ett 
genomtänkt sätt ta fram en utvärderingsbar prototyp, dokumentera lösningen noggrant 
samtidigt som jag lärde mig hantera ett helt nytt programmeringsspråk i en ny 
utvecklingsmiljö.  
Uppnåddes målen? Svaret på denna fråga är, ur min subjektiva synvinkel, ja.   

Det har tagits fram, även om den är långt ifrån klar, en körbar och dokumenterad prototyp. 
Utifrån de kunskaper jag hade innan projektets början anser jag att jag, i högre grad än 
förväntat, lärt mig hantera delar av det programmeringsspråk och  den använda 
utvecklingsmiljön.  

4.2. Metoden  
Under rubriken 2.2. Vald metod redogörs för det sätt på vilket jag arbetat  

Vid vidare reflektion ser jag avvikelser. I stort har arbetsgången varit den som valdes men de 
tydliga och klara avgränsningarna som vald metod föreskriver, har dock inte funnits i 
praktiken. Det sätt som arbetet förlöpt på har varit nödvändigt för att nå uppsatta mål. Om jag 
strikt följt den uppsatta planen hade resultatet blivit klart lidande.   

De aktiviteter som avvikit från metodens klart definierade arbetsgång är övergripande design, 
teknisk utformning och integration av delsystem. Dessa moment har itererat mellan de olika 
aktiviteterna utan att gå igenom hela den utsatta utvecklingscykeln. I figur 13 har dessa 
moment ringats in.     

Figur 13. Iterativa moment i vald metod 
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Metoden valdes i detta fall för att styra arbetet, ur en viss synvinkel har den gjort just det, ur 
en annan inte. På frågan om jag arbetat efter vald metod, blir svaret delvis. Om frågan 
däremot är om jag valt ett sätt att arbeta som lett till det utsatta målet, blir svaret ja. 

4.3. Genomförandet 
Följande stycke är strukturerat kring huvudmomenten i Genomförandet. Systemdefinition, 
design och implementering kommer att diskuteras i nämnd ordning.  

4.3.1. Allmänt om genomförandet 
Jag vill här göra en reservation till det resultat som presentas. Den prototyp som tagits fram 
utvecklas på uppdrag av Marina läroverket, utvecklingen pågår efter slutförandet av denna 
rapport. Det finns därför många funktioner som inte är implementerade och en stor 
sannolikhet till fel under exekvering. Jag har valt att senare i detta kapitel göra några generella 
anmärkningar om detta. Förövrigt förs ingen vidare diskussion, jag avslutar med 
konstaterandet att det framtagna systemet är en prototyp. 

4.3.2. Systemdefinitionen 
Denna diskussion utgår inte från faktisk funktionalitet, utan snarare från det sätt som det 
framtagna systemet ser ut att fungera på.  

Generellt kan det om systemdefinitionen sägas att den är alldeles för allmängiltigt formulerad. 
Krav och behov är svåra att kvantifiera. De bedömningar som nedan görs är därför av en 
övergripande och uppskattande art.  

Tydliga behov av ett bekant användargränssnitt fanns, detta moment har fått mycket tid och 
nått en hög grad av måluppfyllelse. Utseendet är byggt kring grafiska komponenter som skall 
ge bekantskap, chans att avbryta en lagringsoperation ges genom modala meddelanderutor.    

Kravet på säkerhet har uppnåtts. Varje användare måste identifiera och verifiera sig före 
användning. Ur flera avseenden är skyddet dock långt från säkert. Bedömningen måste i detta 
fall göras utifrån säkerheten på den blankett som skall ersättas, ur detta perspektiv kan kravet 
anses som uppfyllt.   
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Systemet ersätter använd blankett, det finns möjligheter att lagra nya uppgifter och få en 
sammanställning av tidigare lagrad information, både till datorskärm och till skrivare. De 
grundläggande kraven i denna kategori är uppfyllda.  

 
Ingen ny maskinvara behövs. Systemet kan användas på befintlig datorutrustning, både 
lärarnas portabla och kanslisternas stationära datorer. Inga nyinstallationer av servrar eller 
annan programvara, annat än på klientdatorn, behövs i prototypens nuvarande form. De 
tekniska kraven anses därför uppfyllda.  

Prototypen uppfyller de uppsatta kraven i tillräckligt hög grad för att en givande utvärdering 
skall kunna göras, den ger också tillräcklig grund för att kunna planlägga en vidare 
utveckling.  

4.3.3. Arkitektur 
I stycket där jag redogör för systemets generella arkitektur hävdar jag att systemet skapas 
enligt en modell av typen Client/Server. Jag anser att det slutliga resultatet kräver 
förtydligande på denna punkt. 
Jag utgår från den beskrivning av arkitekturen Client/Server som jag ger i kapitel 3.2.1.1. Två 
lagers arkitetktur, det skapade systemet kan, i sin nuvarande form, inte anses vara av den 
typen. Användandet av vald databasmotor, Jet, är jämställt med att fysiskt arbeta mot en 
datorfil. Jag väljer därför att jämställa systemet med ett fildelningssystem.  

4.3.4. Modularisering 
Det skapade systemet är av en objektorienterad struktur. Precis som systemet i stort är de 
klasser av vilka objekt instansieras i prototyputförande. I samtliga klasser finns utrymme för 
förbättringar och vidareutvecklingar, det finns fall som klart frångår den tänkta modellen. 
Utrymmet för generalisering och vidare specialisering är stort. I 4.3.7. Exempel på brister i 
prototypens nuvarande version, tar jag upp några av de brister som hittats, jag väljer att inte 
gå in i en mer detaljerad diskussion om detta utan gör en generell reservation.   

I 3.3.1 Arkitektur redogörs för att använda klasser finns åtkomliga i en fil av typen dll, detta 
för att inte bli beroende av ett speciellt formulär eller grafiskt användargränssnitt. Min 
subjektiva åsikt, som jag inte sökt annan bekräftelse på, är att detta är en av riskerna med att 
använda grafiska utvecklingsmiljöer som vsn och liknande. Vid ett arbetssätt där man ritar 
upp utseendet på ett användargränssnitt, klickar på en given komponent och under denna 
placerar sin programkod, riskerar man att få program, och system, som är svåra att 
vidareutveckla och underhålla. Det blir kod som upprepas och man kan till slut få svårt att 
hålla reda på vilka metoder som påverkar vilka komponenter. Genom att gruppera kod som 
påverkar en given komponent tillsammans med koden för komponenten i sig, blir risken för 
problemet mindre. Detta mål har dock visat sig vara svårt att nå eftersom strukturen på 
programmet inte fullt ut kunde fixeras när projektet startades. Komponenternas inbördes 
samverkan har ändrats allteftersom och medfört att det varit svårt att strukturera 
händelsehanteringen. 

4.3.5. Datalagring 
Om systemet skall vidareutvecklas är detta en del som bör ägnas mer analys och eftertanke. 
Även om det finns viss möjlighet till utbyggnad genom ett bättre användande av vald 
databastyp kommer det kommer vara här som möjligheterna till utbyggnad begränsas.  
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Strukturen i den datamodell som används i prototypen fungerar även den i utvärderingssyfte. 
Dock måste även här mer analys och utveckling göras för att ge möjligheter till utbyggnad 
och fortsatt användande.   

Som tidigare nämnts görs manipulation av data lokalt i klientdatorn, på detta sätt belastas 
nätverket minimalt. Detta är en önskvärd effekt i det aktuella systemet och skulle också 
utgöra en stor fördel i ett fall av en vidareutveckling med ett webbgränssnitt. Vidare så 
belastas den dator som hyser databasen i låg utsträckning när data hämtas till, och 
manipuleras i, klientdatorns arbetsminne.  
Denna egenskap har här betraktats som en fördel, i en annan situation kan den dock vara att 
anse som en nackdel. Större krav ställs på klientdatorn, både i form av mängden arbetsminne 
och processorkraft. 
Ett möjligt problem kan uppstå när en användare för in data för en viss transaktion, men innan 
denne hinner fixera uppgifterna i systemet händer något med klientdatorn som gör att 
strömmen bryts, eller är tvungen att brytas. I ett sådant fall har inga nya transaktioner sparats i 
databasen.   

Vidare så har de affärsregler som utformats visats sig vara delvis felaktiga, de 
skall omformuleras.   

4.3.6. Användargränssnittet 
I utseendet på det grafiska användargränssnittet finns utrymme för förbättringar, både av 
grafik och av användarvänlighet. 
Det som är mest tydligt är att de komponenter, som används för att åskådliggöra redan lagrad 
information och för att lagra ny frånvaro för en elev, inte är speciellt tydliga   

Beträffande valet av programmeringsspråk så fungerar den prototyp som skapats 
tillfredsställande. Det hade dock varit önskvärt att slippa installationen av de tilläggsprogram 
som behövs. En möjlig lösning på detta skulle kunna vara att inkludera installationen av dessa 
operativsystemsutökningar i installationen av prototypen i sig. Inga undersökningar har dock 
gjorts av de tekniska möjligheterna eller rätten att sprida dessa tillägg vidare. 
Sättet att programmera har varit av en problemlösande art snarare än försök att nå teknisk 
fulländning. Detta har gjort att vissa lösningar är tydligt felkonstruerade och klumpiga. Vidare 
finns viss inkonsekvens i namngivning av objekt och variabler. 

4.3.7. Exempel på brister i prototypens nuvarande version 
Generellt saknas, som tidigare nämnt, en mängd funktionalitet i den nuvarande prototypen. 
Utöver detta har jag lokaliserat andra brister och rena felkonstruktioner, jag ger här exempel 
på dessa och resonerar kort kring en möjlig åtgärd.  

De klasser som utifrån ett givet värde, t.ex. elevid, väljer ut information ur databasen, gör i 
dagsläget detta genom att gå igenom varje rad som finns i den aktuella datamängden. Detta är 
ineffektivt. Bättre vore att använda mer riktade utsökningar med hjälp av SQL, på detta sätt 
skulle mängden data att gå igenom minskas och behandlingen bli effektivare. Exempel på 
klasser som använder ett sådant ineffektivt arbetssätt är StudentSecurityToken, 
StudentListView och Student.  

Vidare finns klara behov av utveckling i klassen StudentStorage. En instans av denna klass 
möjliggör, som tidigare nämnt, kommunikation med databasen. I sin nuvarande version är den 
bristfällig. Klassen är för generell och oflexibel, en vidare utveckling är nödvändig. De brister 
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som här finns har gjort att klassen StudentAbsence har egen kod som skapar anslutning till 
databasen. Redan nu finns alltså duplicerad kod som följd på felaktig klasskonstruktion.  

StudentTreeViewSearchForm är i ett avseende klart felkonstruerad. När sökning skett och ett 
eftersökt värde hittats, markerar sökmetoden trädnoden innehållande värdet. För att 
markeringen skall kunna ske krävs att denna nod har exakt två överordnade noder. I den 
aktuella tillämpningen löser konstruktionen problemet men bör arbetas om.    

4.4. Alternativa lösningar 
Det system som konstruerats här har av på grund av förutsättningarna konstruerats som en 
traditionell windowsapplikation. Systemet skulle kunna konstrueras som en webbapplikation 
samtidigt som en windowsapplikation. Detta skulle dra med sig många fördelar i jämförelse 
med det sätt som systemet nu är konstruerat på. Framför allt skulle åtkomstmöjligheterna blir 
mycket större än i nuläget.  

Figuren nedan visar strukturen av en tänkbar lösning, figuren kommer från dokumentationen 
till vsn.    

      

Det användargränssnitt som här skapats skulle gå att anpassa till denna lösning. 
Vidare skulle ett liknande webbaserat användargränssnitt utformas. En lösning av denna typ 
skulle kräva en del tekniska resurser varpå jag också föreslår följande, enklare, variant. 

Figur 10 alternativ lösning 
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Uppdragsgivaren har tillgång till Internet och på personalens datorer finns därför webbläsare 
installerade. Man skulle kunna skapa en helt webbaserad lösning som når de krav och behov 
som uppdragsgivaren har. Ett alternativ skulle vara att använda en dator med 
webbserverfunktion och skapa presentation och databasåtkomst med hjälp av märkspråket 
HTML och scriptspråket PHP.  

En utmaning med ett system av aktuell typ är att få riktiga uppgifter in i systemet.  
Som konstruktionen nu ser ut krävs det att den som skall rapportera frånvaro för en viss elev, 
antingen har tillgång till en kontorsdator samtidigt som frånvaron uppmärksammas, eller att 
uppgifterna noteras på papper för att sedan matas in i datorsystemet. Båda dessa arbetssätt har 
brister som kan leda till att systemet blir för krångligt att använda och att fel, eller inga, 
uppgifter förs in. 
En lösning på problemet kan vara användning av handdatorer. Med en klasslista i varje 
handdator och möjligheten att notera frånvaro för varje elev skulle det bli lätt att föra in 
uppgifter i systemet. Innehållet i handdatorn kunde sedan föras över till en central 
lagringsplats via strategiskt placerade dockningsstationer eller med hjälp av trådlös teknik 
som t.ex. Bluetooth1.   

De alternativa lösningarna är många, jag väljer att avsluta diskussionen.  

4.5. Olösta problem 
Beträffande resultatet av det praktiska genomförandet finns, förutom de reservationer som 
tidigare gjorts, olösta problem. Detta beroende på att en prioritering med fokus på 
åskådliggörandet av möjligheter, snarare än praktisk implementering, genomgående gjorts.  

Problemen berör framförallt testkörningar och felhantering.  
Det finns i skrivande stund inga dokumenterade testkörningar, detta beroende på tidsbrist. Det 
är därför fullt möjligt att den systemprototyp som tagits fram kan ha ett felaktigt beteende vid 
exekvering. Det är till och med sannolikt. Den felhantering som är implementerad i systemet 
är obefintlig, det finns inga mekanismer för att ta hand om fel som uppstår. Endast i växlande 
utsträckning finns funktionalitet som åskådliggör vart ett eventuellt fel uppstår. 
Detta är ett problem som måste lösas, en tydlig strategi måste utformas i fall av en 
vidareutveckling. Felhantering bör byggas in som ett element i konstruktionen, inte som ett 
lager som efteråt läggs på.  

Utöver detta har inga som helst utvärderingar kunnat göras i en fleranvändarmiljö, 
indikationer på detta problem kunde skönjas tidigt i projektet varpå minimalt med tid har lagts 
på prototypens anpassning till detta. 

4.6. Slutlig rekommendation 
Under arbetets gång har jag fått möjlighet att sätta mig in i, och förstå, uppdragsgivarens 
behov och önskemål. Utifrån detta har jag formulerat en rekommendation.   

För att ta fram en bra lösning, både ur ekonomisk och funktionell synvinkel, rekommenderar 
jag följande.  

Slutför arbetet med den prototyp som i detta arbete påbörjats, implementera all önskad 
funktionalitet. 

                                                

 

1 http://www.bluetooth.com/ 

http://www.bluetooth.com/
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Involvera organisationens IT –funktion och låt den prototyp och systemspecifikation som 
tagit här tagits fram utgöra utgångspunkt för ett fortsatt analysarbete där behov och krav klart 
och kvantifierbart definieras.  

Gör en bedömning av datoriseringens betydelse för verksamheten. Vad skulle en datorisering 
tillföra i form av tidseffektivisering och bättre informationskontroll? 
Översätt detta i ekonomiska termer och avdela medel i form av pengar och tid.  

I det fall ett beslut om genomförandet av en datorisering tas, bör en marknadsöversikt av 
tillgängliga standardlösningar göras. Det är möjligt att det finns färdiga system som är byggda 
för, eller kan anpassas till, de uppgifter som systemet förväntas klara. Införskaffandet av ett 
sådant system skulle med stor sannolikhet innebära en lägre kostnad än att utveckla ett 
specialanpassat. Bedöm också om avkall på funktion kan vara värd en viss minskad kostnad. 
Undersök om anpassning av ett befintligt system kan göras för att tillföra den funktionalitet 
som förväntas. Ju mindre programfloran är desto enklare är för användare och 
administratörer.   

Om inga standardlösningar finns och man beslutar sig för att utveckla ett eget system bör 
detta göras under andra förutsättningar än de som gällt under detta arbete. För att bygga en 
fungerande lösning krävs vissa tekniska resurser, dessa behöver dock inte vara kostsamma. 
Dock behövs en dator med serverfunktionalitet som klarar den beräknade belastningen på ett 
tillfredställande sätt. Använd det arbete som gjorts i samband med framtagande av prototypen, 
arbeta om de problem som finns i objektmodellen och gör en ordentlig utvärdering av 
databasens struktur.  I övrigt finns det fria verktyg och programvaror som skulle vara 
användbara i utvecklingsarbetet. Som exempel kan scriptspråket PHP, webbservern Apache 
och databashanteraren MySQL ges.  
En vidareutvecklad lösning bör, för att höja åtkomstmöjligheter och flexibilitet, inkludera ett 
användargränssnitt av webbtyp.  

Man bör också starkt överväga möjligheterna med att använda sig av handdatorer, dessa 
skulle kunna användas till mer än bara frånvaroregistrering.  

5. Sammanfattning 
I detta arbete har ett datorsystem i prototyputförande konstruerats. Prototypen är framtagen åt 
skolan Marina läroverket och skall användas för att lagra, sammanställa och åskådliggöra 
information. Informationen avser elevernas frånvaro från skolans undervisning och används 
bl.a. i examinationssyfte. Målet med arbetet var att ta fram ett utvärderingsbart system. 
Systemet skulle påvisa innebörden av en datorisering av moment som tidigare gjorts manuellt 
via pappersblanketter.  

Arbetet följer en logisk följd med analys, design och implementering. Det finns tydliga 
resursbegränsningar i form av teknik, bl.a. måste den slutliga prototypen helt baseras på 
befintlig program- och maskinvara.  

För att ta fram krav och förväntningar på systemet har det utifrån en informell 
systembeskrivning formulerats en mer ordnad redogörelse. Redogörelsen, systemdefinitionen, 
har strukturerats kring ett antal kriterier, VATOFA-kriterierna (Mathiassen m.fl. 2000).  
Slutligen har delar av denna systemdefinition översatts i tydliga krav på teknisk anpassning.  
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Dessa har formulerats kring avseenden som processorkraft, minnestillgång och 
skärmupplösning.   

Systemarkitekturer av typen Client/Server har utvärderats, två lagers systemarkitektur och tre 
lagers/fler lagers systemarkitektur. Slutligen har en lämplig arkitektur valts.  
Prototypens konstruktion bryts ned ytterligare genom modularisering. Modulerna skapas 
genom klasser och objekt som delvis härleds från standardklasser i använd utvecklingsmiljö, 
Microsoft Visual Studio .NET. Modulerna utgörs av visuella komponenter och logiska 
informationsbärare. De intressanta klasserna har valts ut genom att fokusera på substantiven i 
den informella systembeskrivningen. Slutligen implementeras ett urval av klasserna och 
kompileras till en fil av typen dll.   

De utvalda klasserna används sedan för att skapa ett grafiskt användargränssnitt, genom detta 
gränssnitt kan användaren utläsa och manipulera data som finns lagrad för en given elev. 
Utseendet på det grafiska gränssnittet har avgjorts utifrån utseendet på ett av de system som 
redan används av skolans personal. Till utformningen har också grundläggande regler, 
beträffande bekantskap och användarens möjlighet att avbryta en given transaktion, bidragit.    

Det konstruerade systemets sekundärlagring sköts av en relationsdatabas. Att arbeta kring en 
sådan databas är ett val som gjorts framför ett system byggt kring en samling textfiler. 
Databasens innehåll struktureras med metoder som möjliggör upprätthållande av riktighet i 
lagrad data samtidigt som risker med redundant lagring minimeras. För att uppgifter skall få 
lagras i system måste de följa vissa regler, affärsregler. Dessa regler bidrar till att alla 
uppgifter som lagras är av rätt typ och kan knytas till en given elev.   
Innehållet i databasen speglas vid systemets start till klientdatorns arbetsminne, detta genom 
användandet av åtkomstobjektet ADO.NET. Detta åtkomstobjekt som är en utveckling av sin 
föregångare ADO, möjliggör att lokalt skapa en kopia av det innehåll, de värdesregleringar 
och de inbördes relationer som finns i den använda relationsdatabasen.   

Efter fixeringen av analys och design, har resultatet av dessa moment legat som grund för 
nästa logiska steg i konstruktionsarbetet, implementeringen. I detta praktiska moment skapas 
databasen och det grafiska gränssnittet. Verktyg som används är Microsoft Access och C#. 
Resultatet blir en körbar prototyp.  

Prototypen i sig, och dess konstruktion, ligger till grund för en diskussion om resultatet. 
Diskussionen utgår från frågeställningarna som varit  

• Hur skall uppdragsgivarens behov och krav utvinnas och formuleras?  

• Hur skall ett användargränssnitt konstrueras för att:  
• Grafiskt påvisa möjligheterna med en datorisering? 
• Inledande vara anpassad till befintlig teknik 
• Bidra i fall av en vidare utveckling 

• Hur skall en struktur för datalagring som speglar informationsbehovet i sammanhanget 
skapas?   

• Hur skall en tillräckligt hög grad av sekretess och integritet (SIG, 1998, kap. 1) av 
lagrad elevdata kunna åstadkommas?   
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I diskussionen konstateras det att arbetet i stort nått sin definition men att det samtidigt är 
långt från klart. Flera problem har identifierats, bl.a. så saknas en del av funktionaliteten, 
felhanteringen är obefintlig och det finns avvikelser från det sätt, på vilket samarbetet mellan 
klasser och objekt, var planerat att ske.   

Den konstruerade prototypen är av traditionell typ. Det ges flera förslag till alternativa 
lösningar. Som exempel på förslag ges lösningar baserade på webbteknik och handdatorer.    

Som följd på detta arbete har en förståelse för uppdragsgivaren behov vunnits. Utifrån detta 
görs till slut en  rekommendation.  
I stort innebär rekommendationen att använda resultatet av detta arbete för en vidare analys. I 
analysen skall behoven förtydligas och man skall undersöka om det finns ett färdigt system att 
köpa för ändamålet. Oavsett om ett standardsystem införskaffas eller ett specialanpassat 
system utvecklas, är det är viktigt att organisationen sätter upp ekonomiska ramar. Dessa bör 
baseras på systemets betydelse för verksamheten.                                    
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Appendix 1 Klass- och händelsekandidater   

Klasskandidater  

Registersystem Frånvaro Elev Säkerhetsmekanism Användargränssnitt 
Register Lektion Lärare Rättighetsreglering Rapport 
Sammanställning Schema Kanslist Rättighetsbevis Rapportutskrift  

Lektionstillfälle  Inställningsmekanism Skärmrapport 

   

Händelsekandidater  

Frånvaroregistrera Lägga till Elevrapportera Åtkomstbevilja Gränssnittsjustera 
Registervårda Ta bort spara Åtkomstneka Skriva till skärm 
Administrera ändra  Åtkomstkontrollera Skriva ut       
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Appendix 2 Klassernas generaliseringsstruktur     
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Appendix 3 Klasser och programkod   

Om detta appendix 
Här återfinns information om de klasser som skapats. Den kod som den grafiska 
utvecklingsmiljön har skapat är exkluderad förutom i vissa fall, där denna kod behövs för att 
förstå sammanhanget, dock då med en förtydligande kommentar. 
Varje klass behandlas för sig och beskrivs med hjälp av ett klassdiagram och dess tillhörande 
programkod. De klasser där jag inte skrivit någon betydande kod beskrivs endast med ett 
klassdiagram. Samtliga kommentarer är på engelska.   

Viss inkonsekvens mellan klassdiagram och programkod kan förekomma. Jag reserverar mig 
för detta, orsaken är att programkod och klassdiagram ändrats ständigt och det är svårt att 
hålla rätt versioner i detta dokument. Samtliga av dessa förekomster kommer att åtgärdas vid 
uppkomst för att fixeras till den slutliga inlämningen.  

Jag reserverar mig för att det av misstag kan ha inkluderats kod som skapats av 
utvecklingsmiljön utan att kommentarer om detta finns. Detta kan förekomma eftersom koden 
har exporterats direkt ur utvecklingsmiljön. I sådant fall rör det sig om misstag, inte ett 
påstående att jag skrivit denna kod. Om det förekommer bör det endast röra sig om 
deklarationer eller möjligen funktionalitet för minnesrensning. Jag har inte skapat någon 
funktionalitet för minneshantering, om det förekommer kod som har denna funktion, utan 
kommentarer, så anta att den är skapad av utvecklingsmiljön.   

  

//Declarations made by vsn 
using System; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Collections; 
using System.Windows.Forms; 
using System.ComponentModel;  

namespace StudentControls 
{ 

/// <summary> 
/// Component used to show all studentclasses and it's students 
/// </summary> 
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//Declarations made by vsn 
public class StudentTreeView : System.Windows.Forms.TreeView 
{ 

//A local dataset   
System.Data.DataSet my_DataSet;    

//Topmost Node in the TreeView, a topmost and a parent   
System.Windows.Forms.TreeNode my_RootNode, my_ParentNode;          

//A ContextMenu bound to the TreeView   
System.Windows.Forms.ContextMenu my_ContextMenuTreeView     

//Imagelist bound to the TreeView, this host all the icons used   
System.Windows.Forms.ImageList icons = new ImageList();         

private System.ComponentModel.Container components = null;      

//Declarations made by vsn   
public StudentTreeView()   
{    

//call to a method to make configuration of the class, I borrowed the name from vsn.    
InitializeComponent();    

} 
           

//Keep track of unused memory, method created by vsn, give me no credit for this one.   
//I left this one out in  the rest of the code, although it exist.   
protected override void Dispose( bool disposing )   
{    

if( disposing )    
{     

if( components != null )      
components.Dispose();    

}    
base.Dispose( disposing );   

}    

//method for all configuration of the class     
private void InitializeComponent()   
{    

//Set up the look and feel of the component    
this.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;    
this.Width = this.ClientSize.Width / 3;          
this.Location = new System.Drawing.Point(10, 30);    
this.Width = 250;           

//Create the contexmenu    
this.my_ContextMenuTreeView = new ContextMenu();     

//Create a Imagelist with icons, icons located in the same path as the .exe    
Image im1= Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\classes.ico");    
Image im2 = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\students.ico");      
Image im3 = Image.FromFile(Application.StartupPath + "\\all_classes.ico");    
icons.Images.Add(im1);    
icons.Images.Add(im2);    
icons.Images.Add(im3);          

//Set this control to use theese icons    
this.ImageList = icons;     

//---Create menuitems and attach them to the ContextMenu---//    
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//Create menuitems for the contextmenu    
MenuItem contMnuItem1 = new MenuItem("Visa alla elver ur samtliga klasser");    
MenuItem contMnuItem2 = new MenuItem("Stäng alla undernivåer");    
MenuItem contMnuItem3 = new MenuItem("Sök elev");        

//Add the menuitems to the ContextMenu    
my_ContextMenuTreeView.MenuItems.Add(contMnuItem1);    
my_ContextMenuTreeView.MenuItems.Add(contMnuItem2);    
my_ContextMenuTreeView.MenuItems.Add(contMnuItem3);       

//Make the TreeView use the created contextmenu    
this.ContextMenu = my_ContextMenuTreeView;     

//Add eventhandlers, I took these rows with "copy and paste" from the Visual Studio 
//Documentation    
//My effort is only the changed names.    
contMnuItem1.Click += new System.EventHandler(this.contMnuItem1_Click);    
contMnuItem2.Click += new System.EventHandler(this.contMnuItem2_Click);    
contMnuItem3.Click += new System.EventHandler(this.contMnuItem3_Click);       

}      

//-- Eventmethods for the popupmenu --//   
//Declaration made by vsn   
private void contMnuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{       

//Expand all alternatives    
this.ExpandAll();      

}   
//Declaration made by vsn   
private void contMnuItem2_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{    

//Collapse all nodes    
this.CollapseAll();   

}   
//Declaration made by vsn   
private void contMnuItem3_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{ 

StudentControls.StudentTreeViewSearchForm searchfrm = new 
StudentControls.StudentTreeViewSearchForm(this);    
searchfrm.Show();   

}        

//private method that fill the dataset, it also works as updatemethod   
private void my_Fill(DataSet ds)   
{     

//use the local dataset, not the received one    
this.my_DataSet = ds;       

//Add the topmost node, set the tag and te imgage to use, exand it    
this.my_RootNode = new TreeNode("Alla klasser");     
this.my_RootNode.Tag = "parent";     

//I use the same image for both selected an not selected    
this.my_RootNode.ImageIndex = 2;    
this.my_RootNode.SelectedImageIndex = 2;        

//Add the node to the tree    
this.Nodes.Add(my_RootNode);  
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//exapand all parentnodes    
this.my_RootNode.ExpandAll();        

/* this method uses the relationship in the dataset.    
 * for each row declared as parentrow, in this case studentclassnames,    
 * in the relation it adds all the students.     
 * In this way I get a hierarchic structure of classes and students     
 * in the tree.  The method is inspired from the vsn help for filling a datagrid in almost  
 * the same  way  */  

//for each studentclass...    
foreach (DataRow classRow in this.my_DataSet.Tables["classes"].Rows)    
{         

//...create a node with the classname and add it to the tree...     
my_ParentNode = new TreeNode(classRow["cid"].ToString());     
//set a tag to recognize the node as a “ non-studentnode”     
my_ParentNode.Tag = "parent";     
my_RootNode.Nodes.Add(my_ParentNode);       

//...for each student that is a member of this studentclass, add it to the parentnode 
foreach (DataRow studentRow in  
  classRow.GetChildRows(my_DataSet.Relations[0]))     
{      

//create a node with the studentname as text      
TreeNode c = new TreeNode(studentRow["ename"].ToString()       

+ ", " + studentRow["fname"].ToString());      
//set the students id in the tag property of the node      
c.Tag = studentRow["eid"].ToString();      
//select the image to show for each student      
c.ImageIndex = 1;      
c.SelectedImageIndex = 1;      
my_ParentNode.Nodes.Add(c);     

}    
}    

}    
} 

} 

   

//Declarations made by vsn 
using System; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.Windows.Forms; 
using System.ComponentModel;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Component used to show details for a selected student  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class StudentListView : System.Windows.Forms.ListView  
{ 
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//Create a local DataSet and a student    
System.Data.DataSet my_DataSet;   
StudentControls.Student my_Student;     

//Declaration made by vsn   
public StudentListView()   
{   

//call to a method to make configuration of the class, I 
//borrowed the name from vsn    
InitializeComponent();     

}  

//Another constructor, overloaded, actually the only one that is 
//used   
public StudentListView(Student s)   
{    

InitializeComponent();   
}    

//Keep track of memory, method created by vsn.   
protected override void Dispose( bool disposing )   
{    

if( disposing )    
{     

if(components != null)     
{      

components.Dispose();     
}    

}    
base.Dispose( disposing );   

}    

//Fill the control…   
private void my_Fill(DataSet ds, Student s)   
{    

//Use the local DataSet...     
my_DataSet = ds;     

//...and the local student    
my_Student = s;     

//Keep count of the number of absence...    
int i = 1;     

//Clear component from old info    
this.Items.Clear();        

/* this method uses the relationship in the dataset    
 * in the same way that the TreViewComponent.    
 * For the student with the corresponding studentid     
 * details about the absence is added to the list.    
 */     

//for each absence row...    
foreach (DataRow dr in my_DataSet.Tables["absence"].Rows)    
{     

string id = dr["eid"].ToString();          

//...if the sid is right...     
if (id == my_Student.sid) 
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{      

//...add details to list      
ListViewItem itm = new ListViewItem(i.ToString());      
this.Items.Add(itm);      
itm.SubItems.Add(dr["date"].ToString());      
itm.SubItems.Add(dr["duration"].ToString());      
itm.SubItems.Add(dr["editor"].ToString());      
itm.SubItems.Add(dr["type"].ToString());      
i++;     

}    
}        

}    

//Public representation of my_Fill   
public void Fill(DataSet ds, Student s)   
{    

this.my_Fill(ds, s);   
}      

//method for all configuration of the class   
//Declaration made by vsn    
private void InitializeComponent()   
{    

//Set the control to show columnheaders    
this.View = View.Details;     

//Set height to 1/3 of the parentform height    
this.Height = ClientSize.Height / 3;     

//Create columnheaders in proper visual style    
ColumnHeader h1 = new ColumnHeader();    
h1.Text = "Tillfälle";    
h1.Width = 60;    
ColumnHeader h2 = new ColumnHeader();    
h2.Text = "Datum";    
h2.Width = this.Width;    
ColumnHeader h3 = new ColumnHeader();    
h3.Text = "Omfattning i timmar";    
h3.Width = this.Width;    
ColumnHeader h4 = new ColumnHeader();    
h4.Text = "Rapporterad av";    
h4.Width = this.Width;    
ColumnHeader h5 = new ColumnHeader();    
h5.Text = "Typ";    
h5.Width = this.Width;     

//Add the headers to the ListView    
this.Columns.Add(h1);    
this.Columns.Add(h2);    
this.Columns.Add(h3);    
this.Columns.Add(h4);    
this.Columns.Add(h5);   

}    
} 

}    
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Kod utelämnad  

 

Kod utelämnad 

  

Kod utelämnad   
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//Declarations made by vsn 
using System; 
using System.Windows.Forms;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Summary description for StudentRegNewAbsencePanel2.  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class StudentRegNewAbsencePanel2 : System.Windows.Forms.Panel  
{   

//Variables and objects   
private string my_strStudentId;   
private System.Windows.Forms.GroupBox my_grpSurroundAll;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblTitle;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblStudentName;   
private System.Windows.Forms.GroupBox my_grpDate;   
private System.Windows.Forms.DateTimePicker my_dtpDatePicker;     

private System.Windows.Forms.GroupBox my_grpExtent;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblExtent;     
private System.Windows.Forms.GroupBox my_grpAbsenceType;   
private System.Windows.Forms.ComboBox my_cboAbsenceType;   
private System.Windows.Forms.TextBox my_txtExtentValue;   
private System.Windows.Forms.Button my_btnCommitRegistration;   
private System.EventHandler my_CommitHandler;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblCosmetic;   
private StudentControls.StudentStorage my_Data;    

//Declaration made by vsn   
public StudentRegNewAbsencePanel2()   
{     

/*call to a method to make configuration of the class, I     
 *borrowed the name from vsn.*/    
InitializeComponent();   

}    

. 

. Code left out 

.    

//Called on buttonclick   
//Declaration made by vsn   
private void my_btnCommitRegistrationClicked(object sender, 

 System.EventArgs e)   
{    

if (this.my_IsFilled() == true)    
{     

//Give the user a chance to abort     
if (MessageBox.Show("Regstrera frånvaron?",       

  "Prototype Build",     
         MessageBoxButtons.YesNo,    

        MessageBoxIcon.Question).ToString() == "Yes")     
{      

//crate a new absenceobject with the enterd values      
StudentControls.StudentAbsence sa = new  
StudentControls.StudentAbsence 

(this.my_dtpDatePicker.Value. 
ToString().Substring(0,10),   
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this.my_txtExtentValue.Text,  

     this.my_strStudentId,     
"function not implemented",    
this.my_cboAbsenceType.SelectedItem 
.ToString() );      

//store it      
sa.ReportAbsence(this.my_Data);     

}    
}   

}    

//Method to check that the form is filled   
private bool my_IsFilled()   
{    

//The returnvalue, returned as false if not correct filled    
bool isFilled = true;     

//...no need to tell the user more than once...    
bool isTold = false;        

//check the components    
if (this.my_txtExtentValue.Text == "")    
{     

//tell the user...     
MessageBox.Show("Du måste fylla i omfattningen av 

   frånvaron",  
   "Elevreg Prototype Build", 

MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error);      

//No need to tell the user more than once     
isTold = true;     
//set the non-filled field in focus     
this.my_txtExtentValue.Focus();     
//set the returnvalue as false     
isFilled = false;    

}     
if (this.my_lblStudentName.Text == "")    
{     

if(isTold == false)     
{      

MessageBox.Show("Du måste välja en elev",  
  "Elevreg Prototype Build",  
  MessageBoxButtons.OK, 
  MessageBoxIcon.Error);      

isTold = true;     
}     
isFilled = false;        

}    
if(this.my_cboAbsenceType.Text == "Välj frånvarotyp")    
{     

if(isTold == false)     
{      

MessageBox.Show("Du måste välja frånvarotyp", 
  "Elevreg Prototype Build", 
  MessageBoxButtons.OK, 
  MessageBoxIcon.Error);      

isTold = true;     
}     
this.my_cboAbsenceType.Focus();     
isFilled = false; 
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}    
//Return the value to indicate the status of the form    
return isFilled;   

}    

//Public properties   
public string Studentname   
{    

get     
{     

return this.my_lblStudentName.Text;    
}    
set    
{     

this.my_lblStudentName.Text = value;    
}   

}    

public string Studentid   
{    

get     
{     

return this.my_strStudentId;    
}    
set    
{     

this.my_strStudentId = value;    
}   

}    

public StudentControls.StudentStorage Data   
{    

get    
{     

return this.my_Data;    
}    
set    
{     

this.my_Data = value;    
}   

}    
}  

}     
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//Declarations made by vsn 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Windows.Forms;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// A class that contains all of the info for connection to the  
/// database  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class StudentStorage  
{   

//Local objects   
OleDbConnection my_Conn;      

OleDbCommand my_StudentCmd;   
OleDbCommand my_ClassCmd;   
OleDbCommand my_AbsenceCmd;   
OleDbCommand my_UsersCmd;    

OleDbDataAdapter my_StudentAdapter = new OleDbDataAdapter();   
OleDbDataAdapter my_ClassAdapter = new OleDbDataAdapter();   
OleDbDataAdapter my_AbsenceAdapter = new OleDbDataAdapter();   
OleDbDataAdapter my_UsersAdapter = new OleDbDataAdapter();      

DataTable students;   
DataTable classes;   
DataTable absence;   
DataTable users;    

//Connectionstring set to same path as .exe 
string my_Connstring = 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + 
Application.StartupPath + "\\db1.mdb";      

//Commandstring to execute on the database   
string sqlStudents = "SELECT * FROM tbl_students";   
string sqlClasses = "SELECT * FROM tbl_classes";   
string sqlAbsence = "SELECT * FROM tbl_absence";    
string sqlUsers = "SELECT * FROM tbl_teachers";       

//create DataSet and relation   
public DataSet my_DataSet = new DataSet(); 
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DataRelation relation;   
DataRelation student_Absence_Relation;    

//Public properties   
public DataSet StudentDataSet   
{    

get    
{     

return my_DataSet;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}    

public OleDbConnection connection   
{    

get    
{     

return my_Conn;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}      

public StudentStorage()   
{    

try    
{     

//Create Connection and open it     
my_Conn = new OleDbConnection(my_Connstring);     
my_Conn.Open();      

//Create Commandobjects…     
my_StudentCmd = new OleDbCommand(sqlStudents, my_Conn);     
my_ClassCmd = new OleDbCommand(sqlClasses, my_Conn);     
my_AbsenceCmd = new OleDbCommand(sqlAbsence, my_Conn);     
my_UsersCmd = new OleDbCommand(sqlUsers, my_Conn);      

//…and adapters     
my_StudentAdapter.SelectCommand = my_StudentCmd;     
my_ClassAdapter.SelectCommand = my_ClassCmd;     
my_AbsenceAdapter.SelectCommand = my_AbsenceCmd;     
my_UsersAdapter.SelectCommand = my_UsersCmd; 

                   
//…fill adapters with data     
my_ClassAdapter.Fill( my_DataSet, "classes" );     
my_StudentAdapter.Fill( my_DataSet, "students" );     
my_AbsenceAdapter.Fill(my_DataSet, "absence");      
my_UsersAdapter.Fill(my_DataSet, "users");          

//Bind the tables to the ones in the DataSet     
students = my_DataSet.Tables[0];     
classes = my_DataSet.Tables[1];     
absence = my_DataSet.Tables[2];     
users = my_DataSet.Tables[3];       
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//Set needed relation in the dataset     
relation = 

 my_DataSet.Relations.Add(my_DataSet.Tables 
["classes"].Columns["cid"],  

my_DataSet.Tables["students"] 
.Columns["sclass"]);     

student_Absence_Relation =  
my_DataSet.Relations.Add(my_DataSet.Tables 

["students"].Columns["eid"], 
 my_DataSet.Tables["absence"] 

.Columns["eid"]);    
}    
catch(Exception err)    
{     

MessageBox.Show("Fel i StudentStorage!" + err.Message,            
"ElevReg Prototype build",           
MessageBoxButtons.OK,  

  MessageBoxIcon.Error);   
              }   

}  
} 

}  

  

//Declarations made by vsn 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Summary description for Elev.  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class AdminFormStudent : System.Windows.Forms.Form  
{   

//Variables and objects   
private StudentControls.StudentStorage my_ss;   
private StudentControls.StudentTreeView treeView1; 
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private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;   
private System.Windows.Forms.Label label1;   
private System.Windows.Forms.Label label2;   
private System.Windows.Forms.Label label3;   
private System.Windows.Forms.Label label4;   
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;   
private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox1;   
private System.Windows.Forms.TextBox my_txtStudentlastname;   
private System.Windows.Forms.TextBox my_txtStudentNumber;   
private System.Windows.Forms.TextBox my_txtStudentFirstname;   
private System.Windows.Forms.ComboBox my_cboStudentClassname;   
private System.Windows.Forms.Button button1;   
private System.Windows.Forms.Button button2;   
private System.Windows.Forms.Splitter sptSplit;   
private System.Windows.Forms.Panel my_pnlBigPan;   
private System.Windows.Forms.Label label5;      

//Declaration made by vsn   
public AdminFormStudent()   
{    

InitializeComponent();   
}    

.   

. Code left out   

.    

private void my_CloseFields()   
{    

this.my_txtStudentNumber.Enabled = false;    
this.my_txtStudentFirstname.Enabled = false;    
this.my_txtStudentlastname.Enabled = false;    
this.my_cboStudentClassname.Enabled = false;   

}     

private void my_OpenFields()   
{             

this.my_txtStudentFirstname.Enabled = true;     
this.my_txtStudentlastname.Enabled = true;     
this.my_cboStudentClassname.Enabled = true;       

}    

//Declaration made by vsn   
private void checkBox1_CheckedChanged_1(object sender, 

 System.EventArgs e)   
{    

if(this.checkBox1.Checked == true)    
{     

this.my_OpenFields();     
}    
else    
{     

this.my_CloseFields();    
}   

}       

//Get all classes from DataSet   
private void my_cboStudentClassnameFiller() 
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{    

this.my_cboStudentClassname.Items.Clear();    
this.my_cboStudentClassname.Text = "Välj klass";     

foreach (DataRow row in  
this.my_ss.StudentDataSet.Tables["classes"].Rows)    

{     
this.my_cboStudentClassname.Items.Add 

(row["cid"].ToString());    
}   

}     

//Set the values for a choosen student   
private void my_Fill(string s)   
{    

string id = s;     

this.my_cboStudentClassnameFiller();        

foreach (DataRow row in 
 this.my_ss.StudentDataSet.Tables["students"].Rows)    

{     
if(row["eid"].ToString() == id)     
{      

this.my_txtStudentNumber.Text = 
 row["eid"].ToString();      

this.my_txtStudentFirstname.Text =  
row["fname"].ToString();      

this.my_txtStudentlastname.Text = 
row["ename"].ToString();       

this.my_cboStudentClassname.Text= 
row["sclass"].ToString();     

}    
}      

}   
//Public representation of my_Fill   
public void Fill(string s)   
{    

this.my_Fill(s);      
}      

//Declaration made by vsn   
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{    

this.my_Fill("1");   
}      

//Check field before updating data   
private bool my_EmptyCheck()   
{    

bool isEmpty = false;     

foreach(Control c in this.groupBox2.Controls)    
{     

if (c.GetType().ToString() ==  
"System.Windows.Forms.TextBox")     

{      
if (c.Text == "")      
{ 
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MessageBox.Show("Fältet " + c.Name + 

" får inte lämnas tomt");       
c.Focus();        
isEmpty = true;      

}     
}    

}    
return isEmpty;   

}      

//Add the record to the database   
private void my_AddRecord()   
{    

string id = this.my_txtStudentNumber.Text;    
foreach (DataRow row in 

 this.my_ss.StudentDataSet.Tables["students"].Rows)    
{      

//Check for uniqness       
if(row["eid"].ToString() == id)     
{      

MessageBox.Show("En elev med personnumret " +  
row["eid"].ToString() + " finns redan." +       

"\nOperationen gick inte att genomföra");     
}       

}   
}    

//Declaration made by vsn   
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{    

this.my_AddRecord();    
this.my_EmptyCheck();      

}   
//Declaration made by vsn   
private void button2_Click_1(object sender, System.EventArgs e)   
{     

//Clear fields and open for editing    
this.my_Clear();    
this.my_OpenFields();   

}     

//Clear fields… 
private void my_Clear()   
{    

this.my_txtStudentFirstname.Clear();    
this.my_txtStudentlastname.Clear();    
this.my_txtStudentNumber.Clear();    
this.my_cboStudentClassnameFiller();   

}    

//Declaration made by vsn   
private void treeView1_AfterSelect(object sender, 

 System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)   
{    

//Fill the tree with class and studentdata 
this.my_Fill(e.Node.Tag.ToString());      

}  
} 

} 
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Kunde använda mer av sql för att slippa loopa igenom varjer rad, ex frånvarotalen kunde lösas med SUM 
//Declaration made by vsn 
using System; 
using System.Data;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Summary description for Student.  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class Student  
{   

//Local variables to hold info about the student   
string my_StudentName, my_Sid;   
int my_TotalAbsence, my_TotalAbsenceType1, my_TotalAbsenceType2;      

//A local DataSet   
System.Data.DataSet my_DataSet;       

//Public properties    
public Student(string sid)   
{      

this.my_Sid = sid;       
}    

public int TotalAbsence   
{    

get    
{     

return my_TotalAbsence;    
}    
set    
{     

my_TotalAbsence = value;    
}   

}          
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public int ValidAbsence   
{    

get    
{     

return my_TotalAbsenceType1;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}      

public int UnvalidAbsence   
{    

get    
{     

return my_TotalAbsenceType2;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}        

public string sid   
{    

get     
{     

return my_Sid;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}      

public string studentName   
{     

get    
{     

return my_StudentName;    
}    
set    
{     

my_StudentName = value;    
}   

}     

public Student(StudentStorage ss, string sid)   
{    

my_DataSet = ss.StudentDataSet;    
my_TotalAbsenceType1 = 0;     
my_TotalAbsenceType2 = 0;      

my_Sid = sid;  

//Set the studentprotperties to the ones stored 
foreach (DataRow dr in my_DataSet.Tables["students"].Rows)    
{     

if (dr["eid"].ToString() == sid) 
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{      

this.my_StudentName = dr["fname"].ToString()  
+ " " + dr["ename"].ToString();     

}    
}     

//Calculate the absencetotal 
foreach (DataRow dr in my_DataSet.Tables["absence"].Rows)    
{          

string id = dr["eid"].ToString();      

//If id corresponds…     
if (id == sid)      
{       

//add absencehours to the right absencetype               

if (Convert.ToInt16(dr["type"]) == 1)      
{       

this.my_TotalAbsenceType1  
+= Convert.ToInt32(dr["duration"]);           

}      
else if (Convert.ToInt32(dr["type"]) == 2)       
{       

this.my_TotalAbsenceType2 +=  
Convert.ToInt32(dr["duration"]);        

}     
}    

}    
//Calculate the totalabsence    
this.my_TotalAbsence = ( 

this.my_TotalAbsenceType1 + this.my_TotalAbsenceType2);   
}     

} 
}  

   

//Declaration made by vsn 
using System; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb;  

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Summary description for StudentAbsence.  
/// </summary>//   
//Declaration made by vsn  
public class StudentAbsence 
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{   

//Local variables to hold details about the absence   
string my_Id, my_Editor, my_Duration, my_Type;   
string my_Date;   
bool isError = false;    

//Connectionstring set to path, same as .exe   
string my_Connstring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data  

Source=" + Application.StartupPath + "\\db1.mdb";    

//Local connectionobject   
OleDbConnection my_Conn;     

//Local DataAdapters   
OleDbDataAdapter my_AbsenceInsertAdapter = new OleDbDataAdapter();     
OleDbDataAdapter my_Adapter = new OleDbDataAdapter();      

//Local DataSet   
DataSet my_DataSet;      

//date, duration, studentid, editor, absencetype   
public StudentAbsence(string d, string dur,  

                               string id, string edt, string t)   
{        

this.my_Date = d;    
this.my_Id = id;    
this.my_Editor = edt;    
this.my_Duration = dur;    
this.my_Type = t;      

}      

//Store it in the actual database   
public void ReportAbsence(StudentControls.StudentStorage ss)   
{    

this.my_DataSet = ss.StudentDataSet;    
System.Data.DataRow dr  

= my_DataSet.Tables["absence"].NewRow();     

try    
{     

dr["date"] = Convert.ToDateTime(this.my_Date);    
}    
catch (Exception err)    
{     

MessageBox.Show(err.Message);    
}     

dr["duration"] = Convert.ToInt32(this.my_Duration);     
dr["eid"] = this.my_Id;     
dr["editor"] = this.my_Editor;     
dr["type"] = this.my_Type;     
my_DataSet.Tables["absence"].Rows.Add(dr);      

updateSource();               

if(isError == false)    
{     

MessageBox.Show("Frånvaro registrerad!", "ElevReg  
Prototype build", 
MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information);    

} 



  

70

    
else    
{     

MessageBox.Show("Frånvaron kunde inte registreras!", 
  "ElevReg Prototype build", 

MessageBoxButtons.OK,     
MessageBoxIcon.Error);    

}   
}   
private void my_updateSource()   
{     

try    
{     

my_Conn = new OleDbConnection(my_Connstring);     
my_Conn.Open();            
string insertSql = "INSERT INTO tbl_absence VALUES ('" 

 + Convert.ToDateTime(this.my_Date)                        

 + "','" + this.my_Duration + "','"        
 + this.my_Id + "','" 
 + this.my_Editor + "','"     
 + Convert.ToInt16(this.my_Type) + "')";     

my_AbsenceInsertAdapter =  
new OleDbDataAdapter(insertSql, my_Conn);        

my_AbsenceInsertAdapter.InsertCommand =  
new OleDbCommand(insertSql, my_Conn);     

my_AbsenceInsertAdapter.Update(my_DataSet, "absence");     

}    
catch(Exception err)    
{     

System.Windows.Forms.MessageBox.Show 
("Fel vid updatering av databasen  

\nStudentAbsence.UpdateSource() :\n"    
+ err.Message, "ElevReg Prototype build", 
MessageBoxButtons.OK,  
MessageBoxIcon.Error);     

isError = true;    
}   

}  
} 

}   

�9DOLGDWH��
�JHW6WDWXV��
�VHW6WDWXV��
�JHW8VHUW\SH��
�JHW8VHUQDPH��
�VHW3DVV��

�P\B8VHU
�P\B3DVV
�P\B6WDWXV
�P\B8VHUW\SH
�P\B'DWD6HW

6WXGHQW6HFXULW\7RNHQ  

//Declaration made by vsn 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
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using System.Data;   

namespace StudentControls 
{  

/// <summary>  
/// Summary description for SecurityToken.  
/// </summary>  
//Declaration made by vsn  
public class StudentSecurityToken : System.Windows.Forms.Form  
{   

//Declarations made by vsn   
private System.Windows.Forms.Label label1;   
private System.Windows.Forms.Label label2;   
private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;   
private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;   
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;   
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;   
private System.Windows.Forms.Button button1;   
private int my_NumberOfLoginTries = 0;         

string my_User = "not set", my_Pass = "not set";   
bool my_Status = false;   
int my_Usertype = -1;   
DataSet my_DataSet;    

public SecurityToken()   
{    

InitializeComponent();   
}    

public StudentSecurityToken(DataSet ds)   
{        

InitializeComponent();    
my_DataSet = ds;      

}   
.   
. Code left out   
.   
//Declaration made by vsn   
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{     

//get values form form    
my_User = this.textBox1.Text;    
my_Pass = this.textBox2.Text;        

//let the method validate look for them in database      

// if user not found…     
if (validate() == false && this.my_NumberOfLoginTries <=2)    
{ 

MessageBox.Show("Hittar ingen användare med sådana  
uppgifter, försök igen",          
"ElevReg Prototype Build",          
MessageBoxButtons.OK,          
MessageBoxIcon.Error);      

this.textBox1.Clear(); 
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this.textBox2.Clear();    

}        

//No more tries…    
else if(this.my_Status == false  

&& this.my_NumberOfLoginTries > 2)    
{     

MessageBox.Show("För många felaktiga försök försök",            
"ElevReg Prototype build",           

 MessageBoxButtons.OK,          
 MessageBoxIcon.Error);     

//remove window from memory     
this.Dispose();    

}    
else    
{     

this.Dispose();    
}   

}  

//method that looks for a user in the database   
private bool validate()   
{    

//Go through all rows and check…    
foreach (DataRow dr in  

my_DataSet.Tables["users"].Rows)    
{     

if ( (dr["teacher_username"].ToString() == my_User )  
&& dr["pass"].ToString() == my_Pass )     

{      
my_Status = true;      
MessageBox.Show("giltigt!");      
my_Usertype = Convert.ToInt16(dr["usertype"]);      

}        
}    
this.my_NumberOfLoginTries++;    
return this.my_Status;   

}       

//public attributes 
public string user   
{    

get    
{     

return my_User;    
}    
set    
{     

my_User = value;    
}   

}      

public string pass   
{    

get    
{     

return "none of your business";    
}    
set    
{ 
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my_Pass = value;    

}   
}    

public bool Status   
{    

get    
{     

return my_Status;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}    

public int Usertype   
{    

get    
{     

return my_Usertype;    
}    
set    
{     

//not allowed    
}   

}  
} 

}   

//Declarations by vsn 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.IO; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb;  

namespace StudentControls 
{    

//Declarations by vsn  
public class StudentReport2 : System.Windows.Forms.Form  
{   

//Create local variables and objects   
private StudentStorage my_Data;   
private DateTime my_dteStartDate;    
private DateTime my_dteEndDate;   
private DateTime my_dteAbsenseDate;   
private bool my_blnDetails;   
private System.Drawing.Printing.PrintDocument  

my_printDocument;   
private System.Windows.Forms.GroupBox my_grpSurroundAll;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblStudentClass;   
private System.Windows.Forms.ComboBox my_cboClasses;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblEndDate;   
private System.Windows.Forms.Label my_lblStartDate;   
private System.Windows.Forms.DateTimePicker  
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my_dtpDatePickEnd;   

private System.Windows.Forms.DateTimePicker 
 my_dtpDatePickStart;   

private System.Windows.Forms.Button button1;   
private System.Windows.Forms.Panel my_pnlUpperPanel;   
private System.Windows.Forms.PrintDialog my_printDialog;   
private System.Windows.Forms.Button button2;   
private string my_strPrintString;   
private StringReader my_strReader;   
private System.Windows.Forms.Panel my_pnlLowPan;   
private System.Windows.Forms.RichTextBox my_rtbReport;   
private System.Windows.Forms.Label label;   
. 
.  Code left out 
.   
//Declaration by vsn   
public StudentReport2()   
{       

InitializeComponent();      
}    

public StudentReport2(StudentStorage ss)   
{    

InitializeComponent();    
this.my_Data = ss;   

}   
.   
. Code left out   
.     
//The actual report   
private void report()   
{       

//Clear old data       
this.my_rtbReport.Clear();     
//If a student has many rows, just add the name once 
bool blnStudentNameAdded;     
int intNumberOfFoundAbsense = 0;     
//Total hours of absence     
int intTotalAbsence;         

//Use relations In the dataset…     
try    
{     

foreach (DataRow studentRow in 
 this.my_Data.StudentDataSet.Tables 

["students"].Rows)     
{            

blnStudentNameAdded = false;      
intTotalAbsense = 0;             

foreach (DataRow absenceRow in  
studentRow.GetChildRows 

(this.my_Data.StudentDataSet.Relations[1])
)      

{  
//If the date is between chosen date an the sid 

     //corresponds…       
if (Convert.ToDateTime(absenceRow["date"])  

>= this.my_dtpDatePickStart.Value         
&& Convert.ToDateTime(absenceRow["date"]) 

<= this.my_dtpDatePickEnd.Value 
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&& studentRow["sclass"].ToString() ==  

this.my_cboClasses.SelectedItem 
.ToString())      

{       
//add to total absencehours       
intNumberOfFoundAbsence++;       
intTotalAbsense +=  

Convert.ToInt16(absenceRow["duration"]);        

//Check if name ha been added       
if (blnStudentNameAdded == false)       
{        

this.my_rtbReport.Text += 
 (studentRow["ename"].ToString() + " 

" + studentRow["fname"].ToString() + 
"\n");        
blnStudentNameAdded = true;       

}               

this.my_rtbReport.Text +=  
("\t" + absenceRow["date"].ToString() 

.Substring(0, 10)  
+ "\t" + 

absenceRow["duration"].ToString() + " 
timmar" + "\n");        

}           
}          

}    
}    
//tell the user if errors occured    
catch(Exception err)    
{     

MessageBox.Show("Fel i rapportfunktion!" + err.Message,       
"ElevReg Prototype build",      
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);    

}              
if(intNumberOfFoundAbsense == 0)    
{     

System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Inga 
frånvarotillfällen kunde hittas", "ElevReg  
Prototype build", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error);    

}   
}      

//Declarations by vsn   
private void listBox1_SelectedIndexChanged 

(object sender, System.EventArgs e)   
{     
}   
//Declarations by vsn   
private void dateTimePicker1_ValueChanged 

(object sender, System.EventArgs e)   
{    

this.my_dteStartDate = this.my_dtpDatePickStart.Value;    
this.my_dteEndDate = this.my_dtpDatePickEnd.Value;   

}    

//Declarations by vsn   
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{ 
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this.report();   

}   
//Declarations by vsn   
private void rbnNoDetails_CheckedChanged 

(object sender, System.EventArgs e)   
{     

this.my_blnDetails = false;   
}   
////Declarations by vsn 
private void rbnDetails_CheckedChanged(object sender,  

System.EventArgs e)   
{    

this.my_blnDetails = true;   
}    

private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)   
{    

this.my_printDialog.Document = this.my_printDocument;    
this.my_strPrintString = this.my_rtbReport.Text;     

if (this.my_printDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)    
{     

this.my_printDocument.Print();    
}    

}   
//method for printing, *very very prototype so far*   
private void my_printDocument_PrintPage 

(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)   
{    

/*set up margins, startlocation and number of pages per A4    
 *The number of rows to print could be calculated depending 
 * on the fontsize    
 *for convenience I left that out.*/        

/*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
 *---- This method is strongly influenced by the example to     
 *be found at 
 *http://www.c-sharpcorner.com/winforms/texteditor.asp last  
 *checked 17/5 2002 ,  

 *I just made some adjustments!!!!    
 *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! */        

float leftMarg = e.MarginBounds.Left;    
float topMarg = e.MarginBounds.Top;     
float yPoint =  topMarg + 10;     

int intNumberOfLines = 45;     
int intLineCounter = 0;     

//graphical adjustment of the fontline    
SolidBrush b = new SolidBrush(Color.Black);     

//font is not adjustable yet    
Font f = new Font("Arial", 10);    
string s;    
this.my_strReader = new StringReader(this.my_strPrintString);     

//loops through every row in the textbo  
while(intLineCounter < intNumberOfLines &&  

((s=my_strReader.ReadLine()) != null)) 

http://www.c
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{     

//this row claculates the postition of the next row     
yPoint = topMarg + (intLineCounter *  
f.GetHeight(e.Graphics));          

//The actual printing     
e.Graphics.DrawString(s, f, b, leftMarg, yPoint,  

new StringFormat());     
intLineCounter++;    

}     
}   
.   
. Code left out!   
.   

} 
}                         
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Appendix 4 Användargränssnittet   
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Appendix 5 Vad behövs för att köra prototypen?  

Jag anger här inga minimala systemkrav utan bara några av förutsättningarna i de miljöer där 
prototypen visat sig fungera.    

Windows 98 Second Edition    
Pentium 233MHz  
64 MB RAM  

Windows NT 4 ws Service Pack 6  
Pentium 233MHz  
64 MB RAM  

Windows NT 4 Server Service Pack 6  
Pentium 733 MHz  
512 MB RAM  
(Vissa problem med DateTimePicker)  

Windows XP professional  
AMD Athlon 1900+  
1GB RAM   

Prototypen har fungerat under ovan nämnda specifikationer, dock *måste* .NET Framework 
Service Pack vara installerat  tillsammans med Microsoft Data Access Components 2.7   

NET Framework Service Pack finns på: 
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=37139&area=search&ordinal=1  

Microsoft Data Access Components 2.7 finns på: 
http://www.microsoft.com/data/download_270RTM.htm   

Prototypen är packad i ett .zip-arkiv, använd ett program som kan packa upp sådana filer. Ex. 
pkzip.  

Packa upp alla filer till samma katalog och kör prototype.exe.     

http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=37139&area=search&ordinal=1
http://www.microsoft.com/data/download_270RTM.htm
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