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Sammanfattning 

Databaser är en teknologi som aktivt används inom olika områden och branscher, och det är 

mer nu än någonsin som nya varianter av databashanterare kommer ut för att tillfredsställa de 

olika behoven för att hantera data. 

 

Den här rapporten handlar om utvecklingen av ett schemaprogram för Institutionen för 

naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. I utvecklingen av detta program används 

WPF-ramverket från Microsoft för att kunna skapa Windows-applikationer. Det används en 

SQLite-databas också för att spara och hämta data i form av resurser för scheman. 

 

I rapporten undersöks också SQL- och NoSQL-databaser utifrån hur de skiljer sig ifrån 

varandra och hur kan de användas för Windows-applikationer. Slutsatsen på det senare är att 

SQL-databaser är lämpliga för applikationer, där utvecklaren är medveten om exakt vilka data 

som kan behövas och vill säkra datakonsistens över allt annat. Å andra sidan, NoSQL-

databaser är lämpliga för applikationer som är anslutna till distribuerade databassystem, där 

det viktiga prioriteras enligt CAP-satsen av datatillgänglighet, datakonsistens, och 

partitionstolerans. 

 

Abstract 

Database technology is becoming more actively used in different sectors and branches and the 

variations of database management systems (DBMS) are on the increase now more than ever. 

This increase is due to the strive to satisfy the variating needs to manage data. 

 

This report presents the development of a scheduling application on Windows for the School 

of Science and Technology at Örebro University. For this development process the WPF 

framework by Microsoft is used. Also, SQLite database is used to save and retrieve data in the 

form of resources for schedules. 

 

This report also investigates SQL- and NoSQL-databases. This investigation focuses on the 

differences between these two when incorporating them into Windows applications and the 

conclusion is that SQL-databases are to be used when the programmer is aware exactly of 

what types of data are needed for the application and to ensure that integrity constraints on 

data is a top priority. On the other hand, NoSQL-databases are suitable for applications that 

are a part of a distributed database system and that two of the three letters in the CAP-theorem 

are to be considered. 
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1 Inledning 

Projektets bakgrund, syfte och kraven presenteras och beskrivs i det här kapitlet. 

1.1 Bakgrund 

Idén med det här projektet har varit att utveckla ett schemaprogram för institutionen för 

naturvetenskap och teknik (NT) vid Örebro universitet. NT är den institution där man hittar 

fler naturvetenskapliga och tekniska kurser och program. NT har omkring 150 anställda, 

varav ett 50-tal doktorander och 1000 studenter.  

 

Under flera år har NT lagt schema för undervisningspass och tentamenstillfällen genom att 

använda ett program som utvecklades av företaget Nova Software med namnet NovaSchem 

[1]. Detta program har önskad funktionalitet men som numera är omfattande, dvs. att det finns 

många funktioner för schemaläggning och för andra behov i skolvärlden, som gör det 

krångligt för en schemaläggare vid NT. Ett köp av användarlicens för NovaSchem skulle 

också medföra onödiga kostnader för NT.  

 

Med detta i åtanken kom NT på idén att utveckla ett eget schemaprogram, där önskad 

funktionalitet skulle implementeras och som är anpassad efter uppdragsgivarens behov. Det 

senare innebär att data i det nya schemaprogrammet överensstämmer med data som matas in i 

KronoX vid bokning, både beträffande namn och ordning. För ändamålet utnyttjas 

hovringsteknik i det nya schemaprogrammet. Allt detta kommer att implementeras med tanke 

på enkelhet, jämfört med NovaSchem. 

 

Några begrepp och terminologi som är bra att känna till: 

• Resurs 

En resurs är exempelvis en lärare, en kurs eller en sal. Resursen innehåller information 

och detaljer som används för att identifiera den. Ett use-case för hur resurser definieras 

visas i figur 1.1. Figuren visar att så fort användaren av programmet har matat in data, 

kommer dessa att sparas i databasen samtidigt som de visas i samma fönster som 

inmatningen för resursen har skett. 

• Block 

Det är en samling av resurser som används för att illustrera föreläsningar, övningar, 

tentamenstillfällen m.m. En annan benämning som kan förekomma är blockresurs. 

• Tjänstefördelning (Eng. Assignment) 

En tjänstefördelning kan innehålla ett eller en samling av blockresurser som definieras 

från andra existerande resurser i databasen. Illustration av hur det går till när man 

definierar en tjänstefördelning visas i figur 1.2. På samma sätt som i figur 1.1 när 

inmatningen av resurser är klar, och efter en kontroll på att alla inmatade resurser 

existerar, sparas resurserna i databasen samtidigt som de visas i tjänstefördelningens 

fönster samt i schemafönstret i form av blockresurser. 

• UI-element 

Komponenterna som utgör programmet kallas UI-element och är exempelvis fönster, 
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textfält, blockresurser, eller knappar. 

• Schema 

Ett schema är ett fönster som visar blockresurserna vid bestämda datum och tider. En 

annan benämning är schemafönstret. 

 

1.2 Projekt 

Formen för projektet har varit att utveckla ett nytt schemaprogram. Utvecklingen har 

fokuserat på det grafiska gränssnittet som används för att kunna visualisera och redigera ett 

schema samt att kunna skapa och spara schemat till en databasfil. 

 

Syftet med projektet var att ge NT ett eget program med önskad funktionalitet för 

schemaläggning av undervisningspass, tentatillfälle etc. 

 

I det gamla programmet NovaSchem kunde man inte återanvända en gammal schemafil och 

anpassa det till ett nytt schema för det kommande läsåret utan redigering. Detta medförde att 

administrationen la ner mycket tid på justering av det gamla schemat för att anpassa det till 

det nya läsåret. 

 

Andra punkter som motiverade till att utföra detta projekt var att uppdragsgivaren skulle få ett 

eget program med möjligheten att kunna vidareutveckla detta. 

 

1.3 Krav 

Det fanns ett antal krav som sattes upp för det här projektet och som förväntades bli uppnådda 

vid slutet av detta arbete. Kraven var följande: 

• Examensarbetet skulle utmynna i ett funktionsdugligt program med funktionalitet 

enligt punkterna 1–15 i bilaga A.  

• Programmet skulle designas i samråd med uppdragsgivaren, som alltså var 

produktägaren för programmet. 

• Programmet skulle förses med kommentarer i koden för att möjliggöra 

vidareutveckling antingen av uppdragsgivaren eller av andra programutvecklare, och 

dessutom att kunna använda programmet på andra sätt än det som ingick i projektets 

syfte.  

• Programmet skulle funktionstestas kontinuerligt under utvecklingen. Detta skulle 

dokumenteras med vad som testades, hur det testades och utfall av respektive test. Om 

inte varje mindre test blev dokumenterat, skulle åtminstone iterationer av ”stort fel och 

tillhörande åtgärd” dokumenteras.  

• Det färdiga programmet skulle testas med uppdragsgivaren som användare. Även 

denna test skulle dokumenteras (vad, hur och utfall). Ändringar och nya tester skulle 

så långt som möjligt dokumenteras.  



  

 

  6 (30) 

• Mjukt krav 

Skriv användarhandledningar, en handledning för ”kom-igång snabbt” och en annan 

med ingående beskrivning. Den senare skulle också förses med teknisk beskrivning av 

koden som kan vara nyttigt att känna till vid vidareutveckling av programmet.  

 

 

 

Figur 1.1 Ett enkelt use-case for alla resurser, exkluderande resurserna Assignment och Block. 

 

 

Figur 1.2 Ett use-case för resursen Assignment. 
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2 Val av SQL eller NoSQL 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet är en redogörelse av två databaser med olika frågespråk, nämligen SQL och 

NoSQL. Syftet med denna redogörelse är att undersöka vilken typ av databas som passar bäst 

för att implementera i en Windows-applikation. Undersökningen baseras på att jämföra 

explicita villkor mellan dessa två typer av databaser. 

 

Applikationer av olika slag kan utvecklas med tanke på att spara data i en databas. I det här 

kapitlet förklaras vad en databas är. Sedan presenteras två databaser med olika frågespråk, 

nämligen Structured Query Language (SQL) och Not Only Structured Query Language 

(NoSQL). Efter presentationen görs en jämförelse utifrån explicita villkor för dessa för att 

bedöma vilken som passar bäst för utveckling av Windows-applikationer. 

 

2.2 Introduktion till databaser 

En databas är en samling av hophörande data som är beständiga, har ett schema som beskriver 

lagrade data, logiskt koherent, och som modellerar en del av världen. För att hantera och 

manipulera en databas krävs det ett databashanterarprogram. En databashanterare (eng. 

Database Management System (DBMS)) ansvarar för att hantera databaser och att en eller 

flera användare kan ha tillgång till databasen samtidigt [2]. En samling av program får 

användaren att kunna utföra operationer såsom att skapa, manipulera, och dela databaser med 

andra användare och program [3]. 

 

2.3 SQL databaser 

En av de vanligaste databastyperna som används idag är relationsdatabaser. En sådan databas 

använder sig av tabeller för att modellera, spara, och organisera data. Följaktligen finns det 

också relationsdatabashanterare (eng. Relational DBMS eller RDBMS). Relationsdatabaser 

följer standardfrågespråk (eng. Query Language), vilket gör sådana databaser populära. Några 

exempel på SQL-databaser är MySQL och SQLite [3, 4, 5]. 

 

Transaktioner är en inbyggd mekanism i databashanterare: en operation eller samling av 

operationer som hör ihop [2]. Ett exempel som ofta används är överföring av pengar. Om 

pengarna sätts in på ett konto, måste de tas bort från ett annat konto, och på så sätt utgör dessa 

operationer en transaktion.  

 

Transaktioner har en mängd egenskaper som måste uppfyllas vid dess utförande. Dessa 

egenskaper är odelbarhet (eng. Atomicity), konsistensbevarande (eng. Consistency), isolering 

(eng. Isolation), och hållbarhet (eng. Durability). Dessa egenskaper förkortas med ACID-

principen. 

 

Odelbarheten av en transaktion betyder att antingen hela transaktionen har genomförts till 

ända och alla ändringar har slutförts eller att inga ändringar har gjorts överhuvudtaget, 
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exempelvis på grund av avbrott i någon operation [2]. I exemplet med pengaröverföringen 

kan en säga att antingen har pengarna överförts eller inte, dvs. det går inte att ha en 

transaktion där pengarna finns på båda kontona eller att pengarna försvann från de två 

kontona. 

 

Att en databas är konsistent betyder att den saknar inre motsägelser [2]. Med en 

konsistensbevarande transaktion menas att transaktionen inte leder till inre motsägelser. 

Databasens konsistens brukar ofta definieras av programmeraren som implementerar reglerna 

för databasschemat genom bl.a. definitionerna av integritetsvillkoren [3].  

 

Isoleringen av transaktioner betyder att andra transaktioner inte kan komma åt en transaktions 

ändringar av data [2]. Ett exempel är att pengarna i en transaktionsprocess inte kunna kommas 

åt av andra transaktionsprocesser innan den första processen är slutförd. 

 

Hållbarheten av en transaktion är att ändringarna som har gjorts ska behållas kvar i databasen 

oavsett vad som kan drabba den, t.ex. strömavbrott eller fysisk skada [2].  

 

En annan egenskap som SQL-databaser brukar associeras med är att det går att ”utöka lodrätt” 

(eng. Vertical Scalability). Med detta menas att databasens förmåga att hantera större mängder 

av data ökar med förmågan av dess hårdvaror [6]. 

 

2.4 NoSQL databaser 

Som tidigare nämnts, är NoSQL en förkortning för Not Only Structured Query Language. I 

jämförelse med SQL-databaser är den här typen av databaser ej relationsbaserade, dvs. 

databasen består inte av tabeller med schema eller fördefinierade attribut för data. NoSQL-

databaser är mest använda för hantering av stora datamängder som inte har samma struktur. 

Huvudtanken har varit att den tillämpas som databaser för webbapplikationer [7]. 

 

Till skillnad från SQL-databaser brukar NoSQL-databaserna inte tillämpa alla ACID-

principen som nämndes i avsnitt 2.3 (men databashanterarna CouchDB och Neo4j är 

undantag) [6, 8]. Samtidigt är det värt att nämna att NoSQL-databaser går att ”utöka vågrätt” 

(eng. Horizontal Scalability), dvs. att spara data över fler noder. Att kunna utöka databaserna 

på så sätt beror mycket på att alla ACID-principerna inte följs, då prestanda prioriteras över 

konsistens vid datatransaktioner [9]. Istället för ACID-konceptet introducerades BASE-

semantiken som behandlar bl.a. data konsistens i ett distribuerat databassystem. Akronymen 

BASE står för följande: enkel tillgänglighet (eng. Basically Available), mjukt tillstånd (eng. 

Soft State) och långsam konsistens (eng. Eventual Consistency). Med enkel tillgänglighet 

menas att databassystemet alltid fungerar och är tillgänglig [8]. Mjukt tillstånd betyder att 

tillståndet av data kan vara inkonsistent. Detta hänger ihop med eventuell konsistens som 

betyder att uppdateringar sänds över alla noder och databasen blir konsistent så småningom.  

 

Ett annat koncept som tillhör NoSQL-databaser, när man talar om dess implementering i ett 

distribuerat system, är CAP-satsen [9, 10]. Initialerna står för konsistens (eng. Consistency), 

tillgänglighet (eng. Availability), och partitionstolerans (eng. Partition Tolerance). Satsen 



  

 

  9 (30) 

säger att, i ett distribuerat databassystem, kan högst två av tre egenskaperna vara uppfyllda: 

Databassystemet vara tillgänglig och konsistent, konsistent och partitionstolerant, eller 

tillgänglig och partitionstolerant. Med konsistens menas i detta sammanhang, att alla noder i 

databassystemet har exakt samma data vid ett tillfälle. Tillgänglighet betyder att systemet 

alltid är tillgänglig oavsett tillståndet av data i systemet, dvs. data kan vara konsistent eller 

inkonsistent. Partitionstolerans betyder att hela databassystemet fungerar som det ska, även 

när delar av systemet inte är tillgängliga. 

 

Det finns flera typer av NoSQL-databaser som kategoriseras i följande fyra kategorier: 

• Dokumentdatabaser 

• Kolumndatabaser 

• Grafdatabaser 

• Nyckel-värde-databaser [11]. 

 

I de följande avsnitten, 2.4.1 – 2.4.4, förklaras respektive kategori. 

 

2.4.1 Dokumentdatabaser 

Dokumentdatabaser använder sig av dokument med unika nycklar för att spara olika typer av 

data och passar bra för komplexa data, dvs. ett data representeras av ett dokument med en 

samling av fält och dess värden [11]. Ett exempel på dokumentens komplexitet kan förklaras 

enligt följande: I ett dokument kan det sparas data om personers namn, ålder och 

favoritfotbollslag medan i ett annat dokument sparas data om personuppgifter med namn, 

ålder, adress och ett annat dokument innehållande telefonnummer. Dokumentens struktur 

liknar den hos JSON-objekten. Kända databashanterare av denna typ är MongoDB och 

CouchDB [6]. Exempel på var denna kategori av databaser används är bloggplattformar eller 

för att bevaka informationsströmmen inom organisation och företag [12]. I båda exemplen 

kan strukturen av data i dokumenten variera, vilket gör denna kategori till ett alternativ att 

föredra då den kan acceptera de olika variationerna. 

 

2.4.2 Nyckel-värde-databaser 

I den enklaste typen av NoSQL-databaser, nyckel-värde-databaser, sparas data i form av ett 

värde som har ett unikt fält som generellt sett nämns som unik nyckel [11]. Skillnaden mellan 

nyckel-värde-databaser och dokumentdatabaser, där värdet är ett dokument som kan innehålla 

andra fält och värden som också kan vara dokument, medan nyckel-värde-databaser bara har 

fält med var sin unik nyckel för värdet. Ett exempel på en databashanterare är Redis och 

Voldemort [8]. Ett exempel på hur man använder sådana databaser är kompletterande system 

för att temporärt spara data, såsom Voldemort används av LinkedIn [12]. Andra exempel på 

användningsområden är användarprofiler och webbaserade shoppingtjänster, där data och 

andra resultat sparas tillfälligt tills användaren har avslutat tjänsten. 

 

2.4.3 Kolumndatabaser 

I relationsdatabaser brukar data sparas radvis då en rad av data hör ihop. Men i 

kolumndatabaser grupperas data kolumnvis, dvs. kolumner som hör ihop sparas tillsammans 
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på samma rad, t.ex. grupperas alla förnamn tillsammans, alla efternamn osv. Några exempel 

på databashanterare är HBase och Cassandra [13]. Skrivoperationerna i sådana databassystem 

är snabbare än läsoperationerna, vilket gör dem till ett alternativ för högpresterande 

applikationer [8]. Banker och i finansindustrin är exempel på ställen där kolumndatabaser kan 

återfinnas. 

 

2.4.4 Grafdatabaser 

Grafdatabaser används för att spara sammanhörande data i grafer. En graf innehåller noder 

och länkar mellan noderna. När en graf med en mängd data är konstruerad, kan intressanta 

mönster från noderna urskiljas. Exempel på grafdatabashanterare är Neo4J, OrientDB, och 

FlockDB [13]. Sådana databaser passar som applikationer för sociala medier såsom FaceBook 

[8]. Navigationsbaserade tjänster och rekommendationstjänster används också med den här 

kategorin av databaser eftersom mönster, relationer eller slutsatser kan dras från data som hör 

ihop [12].  

 

2.5 Datakonsistens i SQL-databaser 

Det behövs regler och mekanismer för att uppnå datakonsistens i ett databassystem. Dessa 

regler definieras, ofta av databasadministratören, som villkor (eng. Constraints) som ska 

kontrolleras vid ändringar i databasen. För relationsdatabaser finns det generellt sett tre typer 

av villkor: 

• Implicita villkor 

Med implicita villkor menas att det inte får finnas två likadana rader i en tabell, att 

varje attribut i en rad är atomär, att NULL värdet betyder att värdet inte finns etc. 

• Explicita villkor 

Explicita villkor definieras i databasschemat. En annan benämning är schema-

baserade villkor. Integritetsvillkor tillhör denna typ av villkor. 

• Applikations-baserade villkor 

Denna typ av villkor är svårt eller redundant att definiera i databasschemat. Istället 

kontrolleras data i själva applikationen innan databasen uppdateras med dessa data [3]. 

 

Förklaringen av implicita villkor är ganska självklara då de ingår i grunderna av en 

databasmodell. Applikations-baserade villkor definieras utanför databasen. Det finns också en 

typ av villkor som kallas för funktionellt beroende och det innebär att ett attribut Y är 

beroende av ett annat attribut X i en tabell. Denna typ av villkor är relevant när man pratar om 

normalisering i relationsdatabaser, men här nämns den för att ge en komplett bild av alla 

villkor som kan finnas för relationsdatabaser. De villkor som diskuteras härefter är explicita 

villkor. 

 

2.5.1 Explicita villkor i SQL-databaser 

Som det nämndes ovan, definieras explicita villkor i SQL-databasschemat. Sådana villkor kan 

delas upp i följande delar: 

• Domänvillkor 

• Nyckelvillkor 

• NULL-villkor 
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• Entitetsintegritetsvillkor 

• Referensintegritetsvillkor [3].  

 

2.5.1.1 Domänvillkor 

Detta villkor (eng. Domain Constraint) innebär att ett attribut ska antingen ha ett NULL-värde, 

om databasen tillåter det, eller ett atomärt värde som tillhör domänen och är definierat för 

attributet [3]. Exempelvis om man definierar attributet Ålder i tabellen Student kan datatypen 

för detta attribut vara ett heltal eller en sträng: Det får inte vara fråga om olika typer av data 

och data kan inte heller innehålla icke atomära värden. Några datatyper som kan definiera 

domänen är heltal, reella tal, booleska värden, tecken, datum, tid m.m. 

 

2.5.1.2 Nyckelvillkor 

För att kunna skilja raderna åt i en tabell måste man ha ett eller fler attribut som är unika på 

varsin rad. Dessa attribut kallas för nycklar och tillhörande regel för att skilja raderna åt kallas 

för nyckelvillkor (eng. Key Constraint). 

 

Det finns olika typer av nycklar: supernycklar (eng. Super Keys), kandidatnycklar (eng. 

Candidate Keys), och primärnycklar (eng. Primary Keys) [2, 3]. En supernyckel bistår av 

minst ett attribut och som mest av alla attribut i en tabell, även de attributen som är onödiga 

kan också ingå. Attributet, eller kombinationen av attributen, blir en supernyckel. En 

kandidatnyckel är en minimal supernyckel och eventuell borttagningen av attribut gör att 

nyckeln inte längre blir unik. En primärnyckel väljs från kandidatnycklarna. Det kan också 

finnas en enda kandidatnyckel som automatiskt blir en primärnyckel. Det föredras att 

primärnyckeln består av ett enda attribut, eller av minsta antal attribut om det behövs. 

 

2.5.1.3 Null-villkor 

När man definierar domänvillkoren för attributen i en tabell, kan man samtidigt ange om 

attributen kan inta värdet NULL eller inte. NULL är villkor som sätts för attributen om dess 

värde bara ska bestå av ett riktigt värde som inte är NULL [3]. 

 

2.5.1.4 Entitetsintegritetsvillkor 

I avsnitt 2.5.1.2 nämndes att primärnycklar gör raderna i en tabell unika. Entitetsintegritets-

villkor är ett villkor som innebär att en primärnyckel inte har värdet NULL [3]. Att ha värdet 

NULL som primärnycklar leder definitivt till att raderna i en tabell inte kan skiljas åt. 

 

2.5.1.5 Referensintegritetsvillkor  

Ett referensintegritetsvillkor (Eng. Foreign Keys) är villkoret där ett attribut i en tabell 

refererar till en annan primärnyckel i en annan tabell [2]. Ett sådant integritetsvillkor säkrar 

relationerna mellan tabellerna genom att attributen i dessa tabeller är beroende av varandra, 

dvs. att tabellen med attributvärden i tabellen med referensnyckeln redan måste finnas i den 

andra tabellen som primärnycklar. 
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2.6 Datakonsistens i NoSQL-databaser 

För NoSQL-databaser kan datakonsistens uppnås på andra sätt än de nämnda i avsnitt 2.5 för 

SQL-databaser eftersom de flesta NoSQL-databaserna tillämpar BASE-semantiken och inte 

ACID-principerna [8]. Konsistens i ett databassystem, oavsett SQL- eller NoSQL-databas, 

betyder att utförandet av en transaktion uppdaterar databasen från ett tillåtet tillstånd till ett 

annat tillåtet tillstånd, dvs. inga inre motsägelser uppstår [9]. En skillnad som dock bör 

nämnas här är att begreppet konsistens för NoSQL-databaser diskuteras mest när det gäller 

distribuerade databassystem. Konsistens uppdelas till antingen eventuell konsistens eller 

direkt konsistens (eng. Immediate Consistency). Eventuell konsistens uppnås genom att 

asynkront uppdatera alla noder i ett databassystem, dvs. uppdateringar av data i alla noder 

slutförs efter ett tag. Detta leder till inkonsistens av data. Direkt konsistens är motsatsen; Alla 

uppdateringar till databassystemet sker synkront vilket garanterar datakonsistens, men 

fördröjningar för att hämta data uppstår. 

 

2.6.1 Explicita villkor i NoSQL-databaser 

Här diskuteras skillnaderna mellan NoSQL- och SQL-databaser utifrån explicita villkor. 

 

2.6.1.1 Domänvillkor 

Databaser som inte har definierade scheman för dess design kallas för schemalösa (eng. 

Schema-less) och dessa associeras med NoSQL-databaser [8]. I en schemalös databas kan 

data bestå av olika datatyper eftersom det inte definieras några domäner. Eftersom det inte 

finns något schema, går det inte heller att sätta data som icke-NULL, dvs. det går inte att 

applicera NULL-villkoret. 

 

2.6.1.2 Nyckelvillkor 

Nyckel-värde-databaser består som namnet indikerar, av värden med unika nycklar [9]. Dessa 

nycklar är vad som kan benämnas som primärnycklar eftersom de används för att urskilja data 

i NoSQL-databaserna. I grunden har kolumn-, graf-, och dokumentdatabaser någon form av 

nyckel-värdemekanism som liknar nyckel-värde-databaser och sådan används för att hålla 

data unika i dessa databaser. Utifrån det här kan man konstatera att dessa primärnycklar inte 

kan ha värdet NULL och på så sätt uppfyller de inte entitetsintegritetsvillkoren. 

 

2.6.1.3 Referensintegritetsvillkor 

Referensintegritetsvillkor som nämnt tidigare i avsnitt 2.5.1.5, kan implementeras för att 

garantera relationer mellan två tabeller. För NoSQL-databaser kan ett sådant villkor inte 

implementeras, med undantag för grafdatabaser, eftersom data i sådana databaser hör ihop och 

har någon slags relation mellan varandra [6]. 

 

2.7 Slutsats 

SQL-databaser är kända som relationsdatabaser och de ska följaktligen ha en schemadesign. 

En eller fler tabeller i SQL-databaser kan kontrolleras så att datakonsistens garanteras. 

Datakonsistens kan uppnås antingen genom att definiera villkor i schemadesignen eller att 

applikationsutvecklaren implementerar dessa i själva programmet som tar hand om 

uppdateringarna till och från databasen. NoSQL-databaser är ofta schemalösa och det talas om 
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datakonsistens när man syftar på distribuerade databassystem. Man kan på samma sätt 

definiera villkor i själva programmet för att erhålla datakonsistens. 

SQL-databaser passar bra för utveckling av applikationer på olika plattformar (Windows, 

Linux etc.) om programutvecklaren vet exakt vad dessa behöver för data och om dessa vill ha 

direkt datakonsistens som försäkras av explicita villkor. NoSQL-databaser kan användas ifall 

utvecklaren vill att två av de tre bokstäverna i CAP-satsen ska prioriteras, då applikationen är 

en del av ett distribuerat databassystem. 

Beträffande utvecklingsdelen av schemaprogrammet i projektet, konstaterades att val av en 

SQL-databashanterare är att föredra eftersom schemaprogrammet kräver datakonsistens, 

vilket kunde uppnås genom att använda referensintegritetsvillkor och domänvillkor i 

schemadesignen. 
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3 Metoder och verktyg 

I detta kapitel presenteras olika verktyg och metoder som användes i detta projekt. 

3.1 Metoder 

Projektet bedrevs med arbetsmetoden Scrum, där produktägaren var samma person som 

uppdragsgivaren och utvecklingspersonen var densamma som examensarbetaren [15]. 

Veckovisa träffar hölls för att informera produktägaren om vad som gjordes, få feedback från 

produktägaren på vad som saknades eller borde tilläggas, och diskutera nästa steg i 

utvecklingen av programmet. Scrum valdes som metod för att dela upp arbetet i lagom stora 

delar som underlättade utvecklingen av programmet. På så sätt kunde fel och oönskad 

funktionalitet korrigeras tidigt i projektet. Dessutom var det ett krav att designa programmet i 

samråd med produktägaren, vilket gjorde valet av Scrum som metod till en självklarhet. 

 

Designmönstret Model-View-ViewModel (MVVM) tillämpades under utvecklingen av 

programmet. Fördelen med att adoptera ett sådant designmönster för projektet var bl.a. att 

kunna separera designen av gränssnittet från logiken så att utvecklingen av den förra typen av 

modul blev oberoende av utvecklingen av den senare [16]. 

 

3.2 Programmeringsspråk och programmeringsbibliotek 

Det huvudsakliga programmeringsspråket som har använts var C#, vilket användes för att 

implementera logiken och koden bakom det grafiska gränssnittet för programmet. 

 

SQL användes för att manipulera data och tabeller i databasen, dvs. för att dels spara och dels 

hämta data som visades i det designade, grafiska gränssnittet. 

 

Programmeringsbiblioteket SQLite inkluderades i detta projekt. Det användes för att spara i 

och hämta data från en SQLite-databasfil [17]. 

 

3.3 Verktyg 

Maskinvaran i projektet var en egen bärbar dator med Windows 10. 

 

För att designa gränssnittet användes ett .NET-ramverk som heter Windows Presentation 

Foundation (WPF). Främst användes Extensible Application Markup Language (XAML) i 

WPF. XAML definierar exempelvis var och hur knappar, kontroller och dylikt ska placeras i 

ett fönster som är designat med WPF-ramverket [18]. Detta ramverk är ett open-

sourceramverk och släpptes under MIT:s open-sourcelicens.  

 

Visual Studio 2017 Community Edition användes som utvecklingsmiljö för design av 

programmet [19]. Utvecklingsmiljön används gratis för studierelaterade ändamål. 

 

Under utvecklingsfasen användes DB Browser för SQLITE för att bl.a. testa att data och 

tabeller såg ut som de skulle [20]. DB Browser:n är en open-sourcemjukvara. 

 

Ett annat verktyg som användes var ett Syncfusion.Schedule.WPF-paket från Syncfusion och 
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installerades genom NuGet-pakethanteraren i Visual Studio [21]. Verktyget gav stöd för att 

använda en redan färdig UI-komponent som visade och möjliggjorde manipulering av 

schemablock som innehöll information om undervisningstider, lärarnamn etc. Verktyget är 

kommersiellt och det fanns inga open-sourceversioner. 

 

3.4 Övriga resurser 

Under projektets gång hade utvecklaren tillgång till det gamla programmet NovaSchem för att 

studera dess funktionalitet och hämta idéer om det som var relevant för det nya programmet. 

 

En annan viktig resurs som har varit tillgänglig var uppdragsgivarens tid för att diskutera 

nästa steg i utvecklingsfasen, utvärdera dåvarande resultat och funktionalitet och att vägleda 

och bidra med idéer för utvecklingen av programmet. 
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4 Genomförande 

I det här kapitlet beskrivs utvecklingsmomenten på ett abstrakt sätt. Syftet med detta kapitel 

är att kunna vägleda läsaren till hur utvecklingen av programmet har gått till och att det ska gå 

att följa dessa moment ifall läsaren önskar utveckla ett liknande program. 

 

4.1 Design av databasen 

Resurser i schemaprogrammet är lärare, klasser, ämnen, tjänstefördelningar etc. Dessa 

behöver sparas över en lång period, speciellt när applikationen som använder dessa resurser 

inte körs och inte har data kvar i datorns arbetsminne. För att åstadkomma detta behövdes en 

databas, och för detta syfte användes SQLite-bibliotek för C#. 

 

Det första viktiga steget som togs var att designa databasen. I samråd med uppdragsgivaren 

definierades resurserna i form av tabeller i databasen och varje tabell tilldelades ett antal 

attribut, exempelvis lärarresursen som gavs attributen lärarsignatur, förnamn, och efternamn. 

 

Primära nycklar definierades i varje tabell. I tjänstefördelnings- och blocktabellerna 

definierades främmande nycklar. Dessa främmande nycklar säkrar referensintegriteten mellan 

tabellerna så att exempelvis data som ska matas in i blocktabellen redan måste finnas i någon 

av de andra tabellerna. Figur 4.1 illustrerar designen för applikationens databas samt 

relationerna mellan data. Förklaring för tecknen mellan tabellerna visas i figur 4.2.  

 

Denna design var varken baserad på eller inspirerad av någon annan schemadesign från det 

andra programmet NovaSchem. Anledningen till att en sådan design valdes var att kunna 

underlätta visualiseringen av resurserna och dess relationer mellan varandra. Det betyder att 

ingen optimering av designen gjordes direkt. 
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Figur 4.1 Design av databasen för applikationen som utvecklades för det här projektet.  

 

Varje ruta i figur 4.1 representerar en tabell i databasen. PK står för Primary Key (primär 

nyckel). FK står för Foreign Key (främmande nyckel). 

 

Figur 4.2 Teckenförklaring för relationerna mellan tabellerna i figur 4.1 med hjälp av  

Crow’s Foot notation.  
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4.2 Design av det grafiska gränssnittet 

Implementering av designen gjordes enligt designmönstret MVVM. Efter att ett WPF-projekt 

hade skapats, lades tre kataloger in i projektet med namnen Model, View, och View Model. 

Model-katalogen skulle innehålla databasen och alla dess funktioner som exempelvis 

inmatningsfunktioner och borttagningsfunktioner. View Model-katalogen skulle innehålla 

klasser som tar hand om alla kommandon och attribut som var bundna mellan de olika 

användargränssnittens element och resurserna i databasen. Dessa klasser fungerade som 

mellanhand mellan användarfönstren och databasen. View-katalogen skulle innehålla alla 

gränssnittklasser, dvs. alla fönster och sidor som skulle användas för att kunna manipulera och 

visa de olika resurserna i databasen med hjälp av klassattributen i View Model-klasserna. 

Figur 4.3 illustrerar hur programmet är hopkopplat enligt designmönstret MVVM och hur 

komponenterna kan påverka varandra. 

 

 

Figur 4.3 designmönstret MVVM. 

 

I de följande avsnitten 4.2.1 och 4.2.2 beskrivs de olika användargränssnitten. 

 

4.2.1 Användargränssnitt för resurserna 

För varje resurs som skulle manipuleras designades ett specifikt användargränssnitt för detta 

ändamål. Gränssnittet skulle som funktionalitet att tillåta användaren att mata in data för en 

resurs i databasen, att hämta data från en resurs för visning eller att göra något liknande i 

applikationen. Dessutom skulle gränssnittet kunna användas för att redigera och uppdatera 

resursernas data. Användargränssnittet för tjänstefördelningen hade, vid sidan av ovannämnda 

egenskaper, ansvar för eventuella modifieringar av schemat för hela läsåret: man skulle kunna 

ta ett befintligt schema och modifiera det för ett nytt läsår. 

Det implementerades också användargränssnitt som möjliggjorde sökning av specifika 

resurser som användaren kan vara intresserad av. Detta gjordes för att underlätta för 

användaren att snabbt hitta relevant information genom att mata in önskade resurser i 

respektive sökfält. 

 

4.2.2 Användargränssnitt för schemat 

Det visade sig att utvecklingen av ett eget schemagränssnitt var tidskrävande och 

komplicerad. Därför bestämdes istället att installera Syncfusion WPF som är ett färdigt 

schemaverktyg med nödvändiga komponenter för utveckling av schemagränssnitt. 

Schemaverktyget installerades via pakethanteraren Visual Studios NuGet. Att kunna redigera, 
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lägga till, ta bort, och repetera en resurs som visas på schemat är något av funktionaliteten 

som finns med i detta programpaket. 

 

Med detta verktyg utvecklades ett användargränssnitt som kunde visa blockresurser som 

hämtas från databasen. Blockresurserna skulle kunna redigeras för att uppdatera andra 

resurser, som t.ex. lokalnamn eller kursnamn, och de skulle också kunna dras med 

muspekaren över schemat för att ändra datum och tider. 

 

4.3 Schemafönstret 

Efter att alla nödvändiga fönster hade skapats och grundläggande funktioneralitet 

implementerats, exempelvis att kunna lägga till och ta bort funktionalitet på varje 

resursfönster, kvarstod att kunna visa blockresurserna i schemagränssnittet för att sedan kunna 

manipulera dessa. I avsnitten 4.3.1 – 4.3.3 beskrivs implementeringen av designmönstret 

MVVM. 

 

4.3.1 Model-katalogen 

Som tidigare har nämnts skulle Model-katalogen innehålla alla klasser som hade databasens 

design, enligt figur 4.1. Att öppna en koppling till databasen och att manipulera data var några 

av funktionerna som fanns med i dessa klasser. Alla funktioner hade SQL-syntaxer. De mest 

framkommande funktionerna och som ofta används av programmet är: 

• Mata in en ny resurs till databasen. 

• Hämta en resurs/ flera resurser ur databasen, beroende på vad det är för resurs/ 

resurser. 

• Ta bort en resurs i databasen. 

• Uppdatera en resurs i databasen. 

 

Varje gång någon av funktionerna anropades skapades en ny koppling till den aktuella 

databasen för programmet, och efter att SQL-frågan hade slutförts stängdes kopplingen till 

databasen. Den här processen var likadan för alla resurser. 

 

4.3.2 View-katalogen 

Alla klasser och filer som användes för att designa schemafönstret och andra resursfönster 

fanns in denna katalog. Varje View-klass bestod av två filer: en cs-fil och en xaml-fil. Cs-filen 

är den man kunde använda för att definiera UI-element och funktionerna för dessa element 

samt att tilldela kontexten av fönstret till sin respektive View Model-klass. Detta filformat 

använder sig av C#-kod. Xaml-filen kunde man också använda för definiering av UI-

elementen samt binda datastrukturer och kommandon från View Model-klasserna, vilket är 

den standard man bör följa om man jobbar med designmönstret MVVM [16]. Syntaxen som 

används i xaml-filer är XML-baserat.  
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Xaml-filen för schemafönstret som skulle visa blockresurserna implementerade ett 

schemaelement från Syncfusions WPF-schemaverktyg. Detta element gjorde att fönstret 

skulle ha en schemalayout med kolumner för veckodagarna och rader med regelbundna tider. 

Detta element skulle binda sig till blockattributen som definierades i dess View Model-

klassen för att sedan visa alla block i schemat. En anpassad layout för blockresurserna 

definierades också i denna xaml-fil. Attribut som blockfärg, kursnamn, lokalnamn etc. 

definierades i layouten istället för de defaulta attributen som kommer med Syncfusions 

element för blocken, exempelvis ämne, plats och notering. Andra defaulta kommando och 

funktioner ersattes med anpassade kommando och funktioner för att implementera önskade 

effekter i programmet: blockredigerare, drag-and-drop på blocken, samt kommandona delete- 

och copy-paste. 

 

4.3.3 View Model-katalogen 

View model-katalogen skulle innehålla alla klasser med programlogik och hantering av data: 

en klass för respektive View-klass. I dessa klasser definierades de nödvändiga attributen för 

att spara data från Model-klasserna för att sedan presentera dem i respektive fönster. 

 

Alla View-Model-klasserna implementerade INotifyPropertyChanged-interface. Med hjälp av 

sådana interface kunde alla förändringar som inträffade i klassattributen meddelas till View-

klasserna som i sin tur reflekterade dessa förändringar på gränssnittet [16]. 

 

Förklaringen av bindningsmekanismen av attributen med fönstren är som följer: 

Vid programmets start eller öppning av ett fönster skapas en ny instans av View Model-

klassen in i den aktuella View-klassens cs-fil och sedan tilldelas datakontexten för denna cs-

fil. Den nya instansen skapar en ny koppling till databasen i Model-klassen och hämtar 

relevant data som sparas i instansens attribut. Dessa attribut är bundna till UI-elementen 

genom xaml-koden som finns i xaml-filerna i View-katalogen, och följaktligen visas data i 

fönstret. När en förändring i ett attribut görs, meddelas View-klassen genom 

PropertyChanged-event som implementerades av INotifyPropertyChanged. 

 

All logik definierades i denna del för att sköta om eventuella beräkningar och modifieringar 

som skulle visa dess resultat på schemafönstret och sparas eller uppdateras i databasen. 

Sådana logik är att upptäcka tidskollisioner mellan blockresurserna, att skapa N antal block 

med lika tidsperioder utifrån totala tiden angiven i tjänstefördelningen, att räkna dagar för 

veckointervallen som anges för en tjänstefördelning osv. 

 

Kommando definierades också i dessa klasser då de kopplades mellan logiken och de 

interaktiva UI-elementen såsom knappar och andra tangentkommando, t.ex. 

knappkombinationen Ctrl + C och knappen Del på tangentbordet.  
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4.4 Testprocessen 

Testprocessen vid utvecklingen av detta program gjordes enligt SCRUM-metodiken för att 

säkerställa att implementeringen av varje iteration gjordes enligt bilaga A. Testprocessen 

bestod av följande: 

• Enkla tester av uppdragstagaren 

Sådana tester gjordes på nya funktioner under implementeringens gång. Dessa tester 

användes för att kontrollera om koden fungerade som tänkt och för att kartlägga vad 

som behövdes att göras därnäst. 

• Tester tillsammans med uppdragsgivaren 

Dessa tester gjordes för att få feedback från uppdragsgivaren på om de nya 

implementerade funktionerna uppfyllde specifikationerna enligt i bilaga A. 

 

Testerna som gjordes var att kontrollera t.ex. att en algoritm räknade veckonumren på rätt sätt, 

att blockens redigeringsfönster visade rätt resurser och att uppdaterade data i 

redigeringsfönster kunde sparas. Beskrivning av utvalda tester och dess åtgärder finns i bilaga 

B. 

  

Ytterligare diskussion av testprocessen görs i avsnitt 6.1.  
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5 Resultat 

Resultaten av genomförandet av programutvecklingen beskrivs i de kommande avsnitten. Det 

som diskuteras är utseendet och funktionerna som finns med i programmet. 

 

5.1 Programmets utseende 

I det här avsnittet visas slutresultaten av programmet som utvecklades med verktygen 

Syncfusion WPF, SQLite-bibliotek, och ramverket WPF. 

 

5.1.1 Huvudfönstrets utseende 

Det första man ser när man startar programmet är ett tomt fönster. Fönstret har de vanliga 

flikfunktionerna Open, New och dylikt, som visas i figur 5.1. Som namnen på flikarna anger 

kan användaren öppna en befintlig schemafil respektive skapa en ny schemafil. De andra 

flikarna är ej aktiverade eftersom de inte blir aktuella förrän någon schemafil redan är öppen. 

De övriga flikarna visas i figur 5.2. 

 

När användaren öppnar en schemafil, förändras utseendet till ett fönster med schemalayout 

(datum, veckodag, timmar etc.). Layouten är förinställd på veckovy. Figur 5.3 illustrerar 

beskrivningen. 

 

 

Figur 5.1 Schemaprogrammets startfönster. 
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Figur 5.2 Alla flikfunktionerna i huvudfönstret. 

 

 

Figur 5.3 Huvudfönstret med schemalayout och några resursblock. 

 

5.1.2 Fönstrens utseende för resursinmatningar 

För att kunna föra data från och till databasen behövdes grafiska gränssnitt. Sådana gränssnitt 

liknar varandra men de skiljer sig åt utifrån vilka resurser som matas in och hur många fält 

som finns. Några av de viktiga gränssnitten som utvecklades för schemaprogrammet visas i 

figur 5.4 och figur 5.5. 
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Figur 5.4 Exempel på separata inmatningsgränssnitt för kurs- och lärarresurserna. 

 

 

Figur 5.5 Det grafiska gränssnittet för inmatningen av tjänstefördelningsresursen. 

 

5.1.3 Övriga funktioner och egenskaper 

Det som har tagits med i programmet är att kunna redigera blockresurser, att visa 

tidsskillnader mellan den angivna tiden för en tjänstefördelning och de sammanlagda tiderna 

för respektive blockgrupp. 

 

Genom att dubbelklicka på en blockresurs i huvudfönstret, öppnas ett litet fönster som 
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möjliggör för användaren att redigera blocket. Utseendet av fönstret visas i figur 5.6. 

 

För att visa om det finns några tidsskillnader mellan tiden för ett tjänsteblock och dess 

blockresurser kan användaren klick på Hour Difference under fliken Calculations i 

huvudfönstret. Om tidsskillnader uppstår, markeras en liten del av blocken med antigen grön 

eller röd färg: röd färg betyder att den sammanlagda tiden för resursblocken är mindre än 

totaltiden för tjänstefördelningen och grön färg visar att totaltiden i tjänstefördelningen är 

mindre. 

 

 

 

Figur 5.6 Ett gränssnitt för redigering av ett blocks resurser. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras hur projektkraven har uppfyllts samt utvecklingsområden. 

 

6.1 Uppfyllande av projektets krav 

Hela projektet bestod av ett antal krav enligt avsnitt 1.3. I kraven ingick också en lista med 

önskad funktionalitet, enligt bilaga A. Det som har uppfyllts är följande: 

1. Ett enkelt program med en del av önskad funktionalitet kunde utvecklas.  

 

Hela del a i bilaga A uppfylldes eftersom det ska gå att kunna öppna och spara en 

databasfil och att resurser av olika slag kan definieras. 

 

Av del b i bilaga A uppfylldes punkt 1: Att kunna räkna och illustrera tidsskillnader 

mellan tjänstefördelningens totala tid och dess blockresurser. 

 

Av del c i bilaga A uppfylldes bara punkt 1 med kalenderfunktion, punkt 2 med 

möjligheten att placera blockresurserna på veckoschemat, och delvis punkt 3 som 

handlade om att tilldela olika färger till blockresurserna. 

 

2. Programmet designades i samråd med uppdragsgivaren. Vid starten av projektet 

träffades uppdragsgivaren och uppdragstagaren minst en gång i veckan för att 

diskutera huruvida data skulle se ut, hur data berodde på varandra, design av gränssnitt 

m.m. 

 

Arbetsmetoden SCRUM tillämpades under hela projektet och det gjorde att 

uppdragstagaren kunde få feedback på programmets framskridande och gav 

uppdragsgivaren frekventa deltagande. 

 

3. Kommentarer skrevs i källkoden på de ställen där det finns avgörande kodavsnitt som 

bör förklaras eller där vissa koncept inte var lätta att förstå, allt för att underlätta för 

eventuell vidareutveckling.  

 

4. Vid test av nya funktioner i programmet dokumenterades återkopplingen från 

uppdragsgivaren för att endast åtgärda eller modifiera i programmet, dvs. stora fel har 

inte dokumenterats. 

 

5. Det påbörjades en användarhandledning för ”kom igång snabbt” men det gjordes 

ingen utökad dokumentering. Eftersom detta var ett mjukt krav, lades istället fokus på 

mer programutveckling och att försöka leverera ett färdigt program. 

 

Anledningen till att några av kraven inte var helt uppfyllda var att processen att lära sig om de 

olika verktygen var lång och den påbörjades ganska sent under projektet. Uppdragstagaren 

hade inställningen att t.ex. skapa sin egen kalenderlayout från grunden uppåt, och efter flera 

försök konstaterades att det inte var lätt att ens skapa en tillräckligt enkel kalenderlayout med 

funktionalitet såsom drag-och-drop och dubbelklick för att öppna ett fönster för redigering av 
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blockresurser. 

Att det inte fanns någon kontakt med kunniga personer inom WPF-ramverket och att det 

saknades omfattande dokumentation för Syncfusion-WPF påverkade också framskridandet av 

projektet. Detta ledde till att uppdragstagaren, på egen hand, sökte efter information om hur 

olika komponenter fungerade och testa sig fram när det inte fanns andra vägar att ta. 

Testprocessen under utvecklingsfasen gjordes med enkla inmatningar för att kontrollera om 

programmets olika komponenter fungerade för att uppnå önskad funktionalitet. Testerna 

gjordes av uppdragstagaren för att fixa uppenbara fel under antagandet att användaren av 

programmet (i det här fallet, uppdragsgivaren) skulle komma att mata in data på korrekt sätt 

eller trycka på knapparna i rätt ordning. Testprocessen med uppdragsgivaren användes som en 

det av programutvecklingen för att få fram vad som behövde korrigeras eller förbättras. 

Utvalda testresultat och tillhörande åtgärder under testprocessen finns beskrivna i bilaga B. 

En test av det färdiga programmet gjordes dock inte eftersom programmet inte blev 

funktionsduglig enligt bilaga A. 

 

6.2 Projektets utvecklingspotential 

I alla programutvecklingsprojekt bör det finnas utvecklingspotential, och det är inte konstigt 

att detta projekt också har en sådan potential. 

 

Det första utvecklingspotentialen är att uppfylla alla punkter i bilaga A. Del b i bilagan 

handlar mer om att implementera logik för att kontrollera kollisioner mellan blocktider. Den 

riktiga utmaningen är att kunna visualisera alla effekter som en användare vill ha vid 

utnyttjandet av programmet för dess ändamål. 

 

Några brister kan bli betydligt större ju större schemat börjar bli, exempelvis måste 

användaren kunna alla resurser utantill vid skapandet av en ny tjänstefördelning. Lösningen 

på det här är att inmatningsfälten utformas som drop-downlistor som föreslår för användaren 

vilka resurser som kan väljas. En annan brist som blir stort är navigeringen i schemat. Just nu 

går det bara att bläddra i schemat per vecka, vilket kan kännas ansträngande om man ska 

bläddra genom ett helt år. En lösning kan vara att ha ett fält eller en lista där man kan välja 

vilken vecka användaren vill navigera till. 

 

Det finns också andra aspekter som går att utveckla vidare. Dessa är små och upptäcktes ofta 

under implementeringens gång, t.ex. att ta bort en tjänstefördelning när sista blocket som 

relaterar till den är borttaget, eller att ha en hjälpsida där man kan hämta information om 

programmet ifrån och hur programmet ska användas. 

 

6.3 Reflektion kring eget lärande 

Som en uppdragstagare har jag lärt mig hur det är att jobba med ett projekt av denna storlek. 

Det krävs mycket planering och diskussioner med uppdragsgivaren, speciellt när det kommer 

till design av databaser och layout av applikationsfönstren. Att ha en nära kommunikation och 

diskutera framstegen av ett projekt med någon (helst uppdragsgivaren) ger mer inblick på vad 

som kan göras eller inte göras. Detta fick mig ibland att inse att andra tekniker eller lösningar 

än de av uppdragsgivaren föreslagna, var lämpliga och löste problemet på bra sätt. 
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Ur tekniskt perspektiv tycker jag att det har varit mycket lärorikt att jobba med WPF-

ramverket och databaser med hjälp av designmönstret MVVM. Det hela bidrog till att jag fick 

en bra grund för hur man bör jobba när man utvecklar Windows-applikationer med databaser 

för datalagring.  
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Lista över önskad funktionalitet 
 

Önskade funktionalitet är uppdelade i tre delar: 

a. Sparande av data och resurser 

b. Konsekvenskontroll 

c. Användargränssnitt 

 

a. Sparande av data och resurser 
1. Kunna spara en databasfil, exempelvis över kurserna ett helt läsår.  
2. Kunna öppna en databasfil med exempelvis fjolårets schema.  

3. Användaren ska kunna definiera resurser i form av ämnen (och tillhörande kurskoder), 

klasser (program/ åk), grupper (grupperingar av klasser), lärare, salar, läsperioder och 

terminer. Den största tidsenheten ska vara läsår. Schema ska lagras/ sparas per läsår.  

4. Inom ett läsår ska användaren kunna göra tjänstefördelningar (ämne, klass/ klasser 

eller grupp/ grupper, lärare, sal/ salar, total undervisningstid, vecka/ veckor, läsperiod 

läsperioder eller termin/ terminer).  

5. Utifrån tjänstefördelningen ska resurser skapas som undervisningsblock med justerbar 

tidslängd i minuter. 

 

b. Konsekvenskontroll 
1. Skillnaden i tid mellan en tjänstefördelning och dess undervisningsblock (ett eller 

flera) ska beräknas. Vid knapptryckning ska jämförelsen visas grafiskt, exempelvis 

röda block för mer tid i tjänstefördelningen än utlagda block, gröna block för mindre 

tid i tjänstefördelningen och gråa block om lika tid i tjänstefördelningen. Dessutom 

ska avvikelser presenteras numeriskt i blocken.  

2. Om någon resurs krockar på bestämd tidpunkt, ska det gå att upptäcka krocken av 

systemet. Sådana krockar ska kunna överskridas genom att användaren accepterar 

detta. Vid krockacceptans ska blockens egenskaper automatiskt förses med 

information om vilken resurs, eller vilka resurser, som får krocka. 

 

c. Användargränssnitt 
1. Kalenderfunktion ska användas i scheman för visning av verkliga datum och helger. 

Helgerna ska visas grafiskt som röda dagar med text som förklaring, exempelvis 

Nyårsdagen. Ett läsårsschema ska ställas in för ett kalenderår. Vid behov ska 

kalenderår kunna ändras, exempelvis för byte från fjolårets kalender till innevarande 

års kalender. 

2. Det är blocken som är de grafiska enheterna och som kan placeras i veckoscheman. 

Varje block ska beskrivas av dess egenskaper som lämpligen utgörs av valda resurser 

under tjänstefördelningen.  

3. Ämnen ska kunna tilldelas olika färger för att förbättra överskådligheten. Användaren 

ska kunna välja färg i ett blocks egenskaper. Därefter ska informationen om färg 

överföras till samtliga block som har samma ämne som egenskap.  

4. Om någon resurs krockar på bestämd tidpunkt, ska krocken illustreras grafiskt och text 

med kolliderande resurs/ resurser ska visas. Förändrade egenskaper ska finnas med i 

samtliga block som krockar med varandra vid bestämd tidpunkt i schemat, exempelvis 

läraren tpy på måndag, kl. 10-12, under vecka 10, oavsett ämnen.  

5. Scheman ska kunna visas för önskad resurs i respektive fönster, exempelvis klassen 

D3 i ett fönster, läraren tpy i ett annat fönster, lokalen T211 i ett tredje fönster och 
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lokalen T213 i ett fjärde fönster. Varje fönster ska visa block med dess inställda antal 

dagar, exempelvis hel vecka. Ett annat fönster kan vara inställt för visning av annat 

antal dagar, exempelvis en läsperiod.  

6. Scheman ska i grunden visas per läsår. Det ska vara enkelt att byta visning mellan 

läsår, termin, läsperiod, bestämd vecka eller bestämd dag.  

7. Scheman ska kunna visas överlagrade så att exempelvis ett block under en period 

visas med text om vilka veckonummer som det gäller. Ett exempel är ett block i ämnet 

Databasteknik som ges på tisdagar, kl. 10-12, under LP2. Blocket ges enbart 

under ”v46-48, 50” inte under läsperioden övriga veckor. Då ska det visas ett enda 

block med texten ”v46-48, 50”, inte fyra separata block för respektive vecka. Detta 

kräver att blocken har lagts ut som ett enda block med gällande veckor angivna.  

8. Om scheman visas över hel termin, exempelvis höstterminen, ska block på måndagar 

under LP1 visas i den första kolumnen och block på måndagar under LP2 visas i den 

andra kolumnen. Maximalt kan det alltså behövas fyra kolumner för varje veckodag 

om schemat för hela läsåret visas, en kolumn per LP för varje veckodag. (Detta kan 

givetvis bli oläsligt. Därför får programmet avgöra var gränsen går. Det kan enkelt 

programmeras med en gräns för antal parallella lektioner. Om gränsen överskrids, 

färgas hela veckodagen svart.)  

9. Användaren ska kunna bläddra snabbt mellan veckor, läsperioder eller terminer med 

hjälp av musens hjul i ett fönster. Avsikten är att användaren ska kunna få en snabb 

överblick.  

10. Ett schema ska kunna skrivas ut med valda resurser, exempelvis ”D3 och tpy under 

LP3”, ”D3 och tpy under v5-9”, samt ”D3 och tpy under HT”. Utskrift ska kunna 

göras på valbar skrivare, även PDF-generator.  
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Dokumentation av stora fel och tillhörande åtgärder 
 

UI-fel och åtgärder 

 

1. Efter skapandet av en tjänstefördelning matades det relevanta antalet block in i 

databasen, dock visades de inte i schemafönstret. Användaren kunde se blocken i 

schemafönstret först om programmet startades om på nytt. 

 

Åtgärd 

Att skicka blocken som meddelande från databasklassen som var Model-klassen till 

View Model-klassen som tog hand om att lägga till blocken i schemafönstret. Denna 

lösning implementerades med designmönstret Publish-subscribe för att skicka och ta 

emot händelsemeddelande (eng. Events) mellan dessa klasser. 

 

2. Ifyllning av textfälten på blockredigeraren (eng. Block Editor, se figur 5.6) med data 

från blocket som användaren dubbelklickade på, fungerade inte. Textfälten blev alltid 

tomma. Blockobjektet från schemafönstret kunde inte nås av blockredigeraren. 

 

Åtgärd 

Att skicka blockobjektet som ett argument vid initieringen av blockredigerarens View 

Model-klass. På så sätt kunde rätt block med dess resurser nås. 

 

3. Ändringar som gjordes med drag-and-drop av blocken i schemafönstret gick inte att 

spara i databasen eftersom åtkomst till de nya datumen och tiderna saknades, och på så 

sätt tilldelades inte blocken dessa nya tider. 

 

Åtgärd 

Att skicka ett händelsemeddelande med de nya datumen och tiderna till View Model-

klassen för schemafönstret och spara dessa i databasen. Händelsemeddelandet 

implementerades med designmönstret Publish-subscribe. 

 

 

Funktionsfel och åtgärder 

 

1. Inmatade veckointervall för tjänstefördelningarna lästes inte in på rätt sätt. Några 

exempel på inmatningar är följande: ”32 - 40, 45”, ”21 - 24, 35 – 40” och ”45”. Lägg 

märke till att de enda tecknen utöver siffrorna som accepteras är bindstrecktecknet ”-” 

och kommatecknet ”,”. Felet uppstod när användaren matade in olika kombinationer 

av veckointervall för de olika tjänstefördelningarna. Då kunde inte funktionen som tog 

hand om dessa veckonummer tyda intervallen. 

 

Åtgärd 

Funktionen som skulle tyda veckointervallen skrevs om för att först urskilja 

veckonumren som separerades av kommatecken. Sedan medförde bindestrecken att 

veckointervall framträdde så att startvecka och stoppvecka kunde extraheras och ges 

betydelse för tolkningen. 


