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Sammanfattning
Abstract

Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Programmet för Användarinriktad Systemutveckling vid Linköpings universitet, Campus
Norrköping. Resultatet är en databasapplikation som är utvecklad specifikt för C.N.S. Systems AB i Linköping.

I uppgiften ingår analys, utformning, realisering, implementering, dokumentation samt i viss mån även förvaltning och drift. Utvecklingsarbetet
har skett i nära samarbete med företaget som har tillhandhållit arbetsplatser och datorutrustning.

Applikationen är ett dokumentregistreringssystem där information om företagets interna och externa dokument lagras. Tidigare har motsvarande
uppgifter lagrats i Excel. Den färdiga databasapplikationen har främst gjort det lättare att registrera och söka ett dokument vilket också var ett av
de uppsatta målen. Själva databasen är utvecklad i Access och gränssnittet i Visual Basic. Kopplingen mellan dessa är skapad med ActiveX Data
Objects 2.0 (ADO).

Rapporten ger inledningsvis en närmare presentation av utgångsläge och förutsättningar. Därefter beskrivs teorin bakom det arbetssätt som
använts. I resultatdelen presenteras applikationen översiktligt, valda delar lite mer ingående. Och slutligen, i diskussionsavsnittet, görs en subjektiv
bedömning av resultatet och utvecklingsarbetet.

This report is based on a project within ”User oriented System development Program”, ASP, at the University of Linköping, Campus Norrköping,
Sweden. The result is a database application developed for C.N.S. Systems AB in Linköping.

The report describes analysis, design, implementation, documentation and in some extent maintenance of the system. The development work has
been done in collaboration with the company at their office in Linköping.

The application handles and stores information about internal and external documents. The purpose of the database is to improve registration and
searching of documents. The system is designed with MS Access 2000 connected to Visual Basic with ActiveX Data Objects 2.0(ADO).
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Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Programmet för Användarinriktad
Systemutveckling vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Resultatet är en
databasapplikation som är utvecklad specifikt för C.N.S. Systems AB i Linköping.

I uppgiften ingår analys, utformning, realisering, implementering, dokumentation samt i viss
mån även förvaltning och drift. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med företaget
som har tillhandhållit arbetsplatser och datorutrustning.

Applikationen är ett dokumentregistreringssystem där information om företagets interna och
externa dokument lagras. Tidigare har motsvarande uppgifter lagrats i Excel. Den färdiga
databasapplikationen har främst gjort det lättare att registrera och söka ett dokument vilket
också var ett av de uppsatta målen. Själva databasen är utvecklad i Access och gränssnittet i
Visual Basic. Kopplingen mellan dessa är skapad med ActiveX Data Objects 2.0 (ADO).

Rapporten ger inledningsvis en närmare presentation av utgångsläge och förutsättningar.
Därefter beskrivs teorin bakom det arbetssätt som använts. I resultatdelen presenteras
applikationen översiktligt, valda delar lite mer ingående. Och slutligen, i diskussionsavsnittet,
görs en subjektiv bedömning av resultatet och utvecklingsarbetet.
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This report is based on a project within ”User oriented System development Program”, ASP,
at the University of Linköping, Campus Norrköping, Sweden. The result is a database
application developed for C.N.S. Systems AB in Linköping.

The report describes analysis, design, implementation, documentation and in some extent
maintenance of the system. The development work has been done in collaboration with the
company at their office in Linköping.

The application handles and stores information about internal and external documents. The
purpose of the database is to improve registration and searching of documents. The system is
designed with MS Access 2000 connected to Visual Basic with ActiveX Data Objects 2.0
(ADO).
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Vi vill tacka C.N.S. Systems AB i Linköping som varit våra uppdragsgivare i examensarbetet.
Ett särskilt tack till Jan Forsell för sitt aktiva deltagande i framför allt vårt planerings- och
analysarbete.

Ett tack även till Sven-Åke Sjökvist som varit vår examinator.
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Det här examensarbetet är ett systemutvecklingsuppdrag med avsikt att ta fram ett
dokumentregistreringssystem till C.N.S. Systems AB i Linköping (i fortsättningen används
förkortningen CNSS). I uppgiften ingår: analys, utformning, realisering, implementering,
dokumentation samt i viss mån även förvaltning och drift. Systemet används idag på företaget
och har helt ersatt tidigare system.

Examensarbetet motsvarar 10 p och avslutar utbildningsprogrammet Användarinriktad
Systemutveckling, 80 p, vid Linköpings universitet. Utbildningen ger en bred grund att stå på
när det gäller systemutveckling i allmänhet. Vi har genom examensjobbet fått möjlighet att
fördjupa oss i en liten del och omsätta kunskaperna i praktiken. Såväl utbildningen som vår
arbetslivserfarenhet sedan tidigare har varit till stor hjälp på vägen.

När vi först kom i kontakt med företaget i oktober 2001, stod det klart att detta var ett
klassiskt systemutvecklingsuppdrag. Det fanns uppenbara brister i det system som användes
för registrering av dokument som diariefördes efter särskilda rutiner. Problemet var allmänt
känt och det fanns en motivation att genomföra en förändring. Hur detta i detalj skulle göras
var oklart. Att få delta i denna process och försöka hitta en bra lösning kändes mycket
intressant och gav en god inblick i vad systemutveckling egentligen handlar om.

Företaget definierade ramarna för uppdraget i en kravspecifikation vilken vi granskade,
kompletterade och fastställde. Uppgiften har sysselsatt oss på heltid under ca tolv veckor och
utfördes på CNSS kontor i Linköping. Arbetet skedde i projektform med en från början
fastställd tidsplan och resultatet är en databasapplikation i MS Access samt ett gränssnitt i
Visual Basic. Vi har även tagit fram användarhandledning, förvaltningshandbok och en
systemhandbok.

������� ���������
CNSS opererar från Linköping och har i dagsläget ett tiotal anställda. Företaget utvecklar och
marknadsför navigations- och övervakningssystem för flyg och sjöfart som bygger på den nya
världsstandarden, VDL Mode 4. Den här tekniken baseras på en uppfinning av Håkan Lans
och går ut på att olika enheter kommunicerar med varandra via en datalänk över VHF-radio.
Ett exempel på en möjlig tillämpning är att piloten på ett flygplan har möjlighet att se övrig
flygtrafik runt omkring sig med en mycket exakt höjd- och positionsangivelse.

Håkan Lans är en av uppfinnarna bakom datormusen, innehavare av patent för färggrafik i
datorer och skaparen av VDL Mode 4. Han anses av många som ett geni och har fått jobba
hårt i tuff konkurrens från omvärlden, bl a i patentstrider och storpolitiska uppgörelser om
standardiseringar. 
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Rapporten är, efter de inledande och avslutande avsnitten, indelad i tre huvuddelar. En
teoridel som vi kallat ”Metod”, en resultatdel samt en diskussionsdel. I teoridelen beskrivs de
modeller och metoder vi använt lite närmare. Resultatdelen beskriver vår applikation och dess
funktioner. För att få en tydlig koppling mellan teori och resultat följer avsnittsordningen i
dessa kapitel samma mönster. Det gäller även för diskussionsdelen där vi ger en del
synpunkter på arbetet och granskar de olika delarna av utvecklingsarbetet. Dessutom
innehåller diskussionsdelen resultatet av en användarundersökning som gjordes på företaget
ett par veckor efter att vårt system satts i drift.

����� �������������
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I verksamheten på CNSS förekommer ett stort antal dokument av olika slag, både interna och
externa. Det är tekniska dokument, ritningar, kravspecifikationer, offerter, korrespondens,
sekretessavtal, m.m. Man har använt en klassificering där man delat in dokumenten i olika
typer. Varje nytt dokument har klassats och definierats efter ett antal kategorier, t ex om det
hör till ett visst projekt eller är riktat till en speciell kund, leverantör, m.m. Sedan har
dokumentet registrerats och lagrats som en ny rad i ett gemensamt MS Excel-blad.
Dokumenten har fått unika registreringsnummer vilket har skett manuellt av den som skapat
eller mottagit dokumentet. Denna procedur innebar att användaren exklusivt öppnade Excel-
bladet, letade upp senast skapade post för att kontrollera var i serien av registreringsnummer
man befann sig. Efter det angav man ett nytt unikt registreringsnummer samt matade in övriga
uppgifter, sparade och stängde Excel-bladet. I praktiken begränsades systemet till en
användare i taget.

När det gäller den fysiska hanteringen av själva dokumenten och deras olika utgåvor har detta
varit helt skiljt från systemet och skett manuellt. Varje användare har ansvarat för sina
dokument efter särskilda, interna rutiner. Dessa rutiner beskrivs inte närmare i denna rapport.

������� !��
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Systemet hade flera brister. Det fanns en uppenbar risk för dubbletter, sökmöjligheterna var
begränsade och det saknades kontroll om obligatoriska fält var ifyllda. Dessutom förekom en
inkonsekvens i hur uppgifter angavs vilket skapade en låg datakvalitet. I och med en ökande
förekomst av både interna och externa dokument märktes problemen tydligare.

����� �����

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett system för registrering av dokument på CNSS.
Arbetet beskrivs i den här rapporten.
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Målet med uppgiften är att inom utsatt tid implementera ett system som minimerar brister och
effektiviserar registrering av dokument på CNSS. Målet innefattar dessutom att uppnå hög
kvalité, d v s att resultatet ska överensstämma med kravspecifikationen.

����� ������
�
�

Dokumentdatabasen ska lagra namn samt vissa andra uppgifter om dokument, såväl digitala
som pappersdokument. Varje dokument får ett registreringsnummer. Om det finns flera
versioner av ett dokument, representeras de av samma registreringsnummer. Databasen ska
även stödja dokumentsökning samt utskrift av rapporter. Inmatning i formulär ska i möjligaste
mån utgå från styrda fält, d v s listboxar med fördefinierade värden.

�� �� !���"
�
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Vi har i den inledande planeringen tillsammans med CNSS avgränsat vårt utvecklingsarbete
för att kunna hålla det inom ramen för de tio veckor som examensarbetet ska sträcka sig över.
Dokumentdatabasen ska endast hantera information om dokument och dess egenskaper, ej det
fysiska dokumentet. Information om distribution av dokument registreras ej.

���"����
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Större delen av arbetstiden har vi tillbringat på företaget. Vi har fått tillgång till arbetsrum
med två arbetsplatser och datorutrustning. De programvaror vi haft användning av fanns redan
på företaget, främst Access och Visual Basic. Genom regelbundna möten, formella och
informella, har företaget hållit sig uppdaterat om arbetets gång. Vi har, genom att finnas på
plats, regelbundet fått återkoppling och möjlighet att ställa frågor.

En stor del av tiden har avsatts till egen utbildning. Det innefattar litteraturläsning, sökningar
på internet och tester av olika programmeringsmöjligheter. Vårt beslut att utveckla
applikationen i Access och Visual Basic togs när vi kommit en bit på väg in i arbetet och
hunnit bilda oss en uppfattning om vilka krav som skulle ställas på systemet. Vi ville undvika
att från början låsa oss fast vid en specifik teknisk lösning utan först och främst fastställa
kraven.

������� #���������
I den teoretiska delen av examensarbetet har vi främst använt oss av boken Systemutveckling-
principer, metoder och tekniker av Erling S Andersen (Studentlitteratur 1994). Den har gett
oss en bra teoretisk grund att stå på. När det gäller utvecklingsdelen d v s arbetet med
verktygen Access och Visual Basic har vi sökt en hel del information på Internet.
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Driftmiljön på CNSS består av ett 100Mbit/s nätverk med MS Windows 2000 server.
Arbetsstationerna har programvaran Windows 2000 och MS Office 2000 installerad.
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Systemutveckling kan sägas vara arbetet med att skapa ett informationssystem.
Informationssystemet ska kunna ta emot information och ge användaren information tillbaka,
vilket innebär att systemet får sin mening först när det kopplas till verksamheten.
Huvudfunktionerna i ett informationssystem är:

• Insamling
• Lagring
• Bearbetning
• Presentation

Hur ska man då angripa uppgiften att utveckla ett informationssystem?
För att lösa en systemutvecklingsuppgift krävs att man har klart för sig vilken/vilka metoder
som kan vara lämpliga att använda samt hur man arbetar med tillhörande hjälpmedel.
Andersen framhåller följande begrepp som viktiga i sammanhanget:

• Modell
• Metod
• Teknik, och särskilt beskrivningsteknik
• Verktyg

Det är på sin plats med en lite närmare beskrivning av de olika begreppen. Modellen, först
och främst, är en översikt över utvecklingsarbetet. Den beskriver i grova drag vilket arbete
som måste utföras och vem som skall utföra det. Ett annat ord i sammanhanget brukar vara
ramverk. Modellen täcker ett omfattande arbete och är ofta uppbyggd av olika delar som
kallas faser.

En metod är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem eller en viss typ av
problem. En metod bör vara så exakt beskriven att två personer kommer fram till samma
resultat om de oberoende av varandra använder metoden på samma problem.

Beskrivningsteknik är ett slags ”recept” på sättet att göra en beskrivning. Receptet består av
en uppsättning regler som säger hur en del av verkligheten kan uttryckas i en beskrivning.
Beskrivningar görs för att möjliggöra kommunikationen mellan olika aktörer i ett
systemutvecklingsförlopp.

Vissa beskrivningstekniker�bygger på att man har ett visst verktyg eller fysiskt hjälpmedel.
Det kan vara någon form av mallar eller program.

Begreppen bildar en hierarki med modell som det överordnade begreppet. Livscykelmodellen
(2.3), som vi till stor del har använt oss av, är ett typiskt exempel på en utvecklingsmodell.
Den täcker hela systemutvecklingsförloppet.
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Det som ligger till grund för systemutvecklingen är analysen av vad informationssystemet ska
göra för användarna. Problemet kan lösas genom flera olika angreppssätt, varje angreppssätt
kan sägas vara ett sätt att se på verkligheten. Det kan vara:

• Funktionsorienterat
• Dataorienterat
• Objektorienterat
• Rutinorienetrat
• Händelseorienterat
• Regelorienterat

I det funktionsorienterade angreppssättet är det utförandet av funktionerna som bestämmer
verksamhetens informationsbehov. I ett dataorienterat och ett objektorienterat angreppssätt är
det informationsbehovet hos verksamhetens medarbetare som ligger i fokus. Det
rutinorienterade angreppssättet ser till en kedja av arbetsuppgifter och försöker göra så att
denna kedja fungerar så bra som möjligt. Huvudtanken i ett händelseorienterat angreppssätt är
att den information som varje händelse skapar ska tas om hand och täcka verksamhetens
informationsbehov. I det regelorienterade angreppssättet, slutligen, utgår man från ett antal
regler som styr verksamheten. Det används ofta vid utvecklingen av expertsystem t ex
medicinska diagnostiseringssystem.

Analysen av informationssystemet är den viktigaste uppgiften inom systemutvecklingen. Utan
den är det stor risk att arbetet i de senare faserna stöter på hinder. Utan konkreta och
definierade mål och delmål är det svårt att nå ett tillfredsställande resultat med arbetet.

Vi har valt livscykelmodellen som utgångspunkt för utvecklingen av dokumentdatabasen.
Modellen täcker hela förloppet i systemets ”liv”, från förändringsanalys till avveckling, vilket
inte helt överensstämmer med vårt examensarbete. Vi inleder arbetet med en analysfas och
avslutar med en implementering där vi lagt grunden för fortsatt drift och förvaltning.
Modellen kräver en närmare beskrivning. (Avsnitt 2.2 enligt Andersen (1994))

����� &���%�����������


Livscykelmodellen representerar ett sätt att se på systemutveckling som täcker hela förloppet.
Från den första analysen fram till att systemet avvecklas. Modellen är indelad i sju olika faser:
Förändringsanalys, Analys, Utformning, Realisering, Implementering, Förvaltning/drift och
Avveckling.

��$���� ���%�����������&�
I förändringsanalysen fastställs vilka problem verksamheten står inför. Om denna fas leder
fram till beslutet att ett nytt informationssystem är den bästa lösningen på verksamhetens
problem övergår arbetet till systemeringen, d vs analys och utformningsfaserna. (Alternativa
lösningar kan vara omorganisation, förändrad ansvarsfördelning eller liknande.)
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��$���� 	���&�
Analysen kan delas in i verksamhetsanalys och informationssystemanalys. Här fastställs vad
informationssystemet ska uträtta. Man beskriver sammanhangen mellan informationssystemet
och verksamheten. Man beskriver också vilken information systemet ska ta emot och
bearbeta. Dessa beskrivningar är en del av innehållet i kravspecifikationen, d v s det
dokument som ligger till grund för resterande delar av systemutvecklingsarbetet. Här ska gå
att utläsa de krav som användarna ställer på det nya informationssystemet.

��$�$�� '���������
Kravspecifikationen är länken mellan analysfasen och utformningsfasen. I utformningsfasen,
eller designfasen, ingår en principiell utformning av teknisk lösning och en
utrustningsanpassad utformning av teknisk lösning. Allt detta dokumenteras i
designspecifikationen som är länken mellan utformningsfasen och realiseringen.

��$�(�� )����������
I denna fas ingår programmeringsarbetet samt att utarbeta eventuella nya manuella rutiner.
När informationssystemet är färdigt övergår realiseringen i implementeringsfasen.

��$�*�� ��������������
Här tas det nya informationssystemet i drift, såväl adb-program som manuella rutiner. Här är
det viktigt att betona samarbetet mellan utvecklare och användare för att
implementeringsfasen skall gå så smidigt som möjligt.

��$�+�� ��� �������,�����
Förvaltning innebär en uppföljning av driften. Det kan krävas korrigeringar eller
uppdateringar av informationssystemet beroende på användarnas behov.

��$�-�� 	  ������
I denna fas avvecklas systemet och information som inte får gå förlorad säkras.

(Avsnitt 2.3 enligt Andersen (1994))

����� '������������
���%(����������

Datamodelleringen sker i analysfasen av utvecklingsarbetet. Begreppet innebär att man skapar
en modell av databasen som man sedan utgår från i det fortsatta arbetet. Det finns olika sätt att
organisera data i databaser t ex hierarkiska databaser, nätverksdatabaser eller
relationsdatabaser. Det vi beskriver i teoriavsnittet gäller relationsdatabaser vilket idag är den
vanligaste formen. Access och SQL Server är båda program som bygger på den principen.
Datamodelleringen innebär alltså ett slags försteg till databaskonstruktionen. Arbetsordningen
för datamodelleringen kan sammanfattas på följande sätt: hitta alla begrepp inom
verksamheten, klassificera begreppen, rita modellen, detaljera beskrivningen och kontrollera
modellen. Den förstnämnda punkten kräver en lite närmare förklaring. Den begreppsapparat
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vi har använt oss av bygger på ER-modellen (entity-relationship) som i sin tur härstammar
från amerikanen  Peter Pin-Shan Chen. Han presenterade modellen första gången 1976, den
har visserligen utvecklats en del sedan den gången men grundstrukturen är densamma. De tre
centrala begreppen är: �	�����%����#���� och #������	. Dessa begrepp bildar tillsammans ett
ER-diagram som är själva ritningen till databasen.

��(���� .����������
����� �����������
En �	����� är någonting vi vill ha information om, t ex en sak, en person eller en händelse. För
att kategorisera begreppet ytterligare använder man sig av entitetstyper.  Andersen tar som
exempel entitetstypen Person. Här ingår alla personer som stämmer in på de kriterier som
finns för just entitetstypen Person. Andersen pekar just på vikten av att tydligt definiera dessa
kriterier.

Nästa begrepp, #������	, är ett samband mellan olika entitetstyper eller mellan entiteter inom
samma typ. Vi ger några exempel på relationer i bilden nedan:

'�
�#�-��������	�#������	��	������#

Det som karakteriserar en relation är hur många entiteter relationen knyter ihop. I det första
exemplet, avdelning och chef är förhållandet 1:1.  I det andra exemplet är förhållandet 1: N,
ett till många. En kund kan vara relaterad till många order men en order kommer från en enda
kund. I det tredje exemplet är relationen N:M, många till många. En leverantör kan vara
relaterad till många artiklar och en artikel kan vara relaterad till många leverantörer.

Den beskrivningsteknik som vi använt i bilden (och även senare i kravspecifikationen) kallas
kråkfotstekniken. Mot den entitet som kan förekomma många gånger i relationen grenar linjen
ut sig i tre små streck för att symbolisera ”många”.

Det tredje begreppet är ���#����, vilket står för egenskaper hos en entitet. Det innebär i
databassammanhang de egenskaper hos entiteten man vill ha information om. Några exempel
på attribut hos entitetstypen Person kan vara: namn, adress, personnummer, längd o s v.

En avdelning har en chef
och en chef leder en
avdelning.

En kund kan teckna många
order, en order kommer från
en kund.

En leverantör tillverkar
många artiklar, en artikel
kan tillverkas av flera
leverantörer.

Avdelning Avdelnings-
chef

Kund Order

Leverantör Artikel
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Om vi återgår till bilden ovan så kan man förfina beskrivningstekniken ytterligare genom att
markera entiteternas kardinalitet.  Det betyder att man anger det största eller minsta antalet
entiteter som kan förekomma på båda sidor i relationen. Om vi t ex ser på relationen kund och
order kan vi ställa oss frågan: Måste en kund ha någon order – måste en order knytas till en
kund? Svaret blir nej i första fallet och ja i andra fallet. Detta markeras med ett litet streck vid
kund och en nolla vid order. (Se figur1.)

��(���� /������������
Nästa steg i byggandet av databasen är att normalisera. Varje entitetstyp i databasen
representeras av en tabell med attributen som kolumner. Varje rad i tabellen ska beskriva en
�����förekomst av entitetstypen. Normalisering innebär att man ser till att databasen inte
dubbellagrar information. Grundregeln är att varje tabell ska handla om en sak, varje rad i
tabellen ska innehålla data om en enda sådan sak och de data vi lagrat för varje sak ska finnas
på en enda rad. En viktig del i normaliseringen är också att bestämma vilka attribut som
identifierar entitetstypen. För entitetstypen Person skulle det till exempel kunna vara attributet
personnummer eller för kund ett unikt kundnummer. Det identifierande attributet kallas
primärnyckel. Ibland kan primärnyckeln bestå av flera attribut, då är det kombinationen av
dessa som utgör den unika nyckeln.

Vi kommer här inte att gå in närmare på de olika formerna för normalisering och på vilket sätt
man utför dem. Det skulle ta alltför stort utrymme i anspråk. Vi vill dock påpeka vikten av att
normalisera för att komma fram till den bästa tänkbara databaslösningen.

Så långt själva databaslösningen. Men en bra databaslösning är inte tillräckligt, applikationen
ska även fungera i verksamheten. Den ska vara lätt att använda, den ska minimera risker för
fel och den ska vara pålitlig. Vi kommer in på begreppet användbarhet i avsnitt 2.6, men först
något om tillämpningar.

(Avsnitt 2.4 enligt Andersen (1994))

����� )���"�*
�
�

��*���� ������,��� ��
Det finns olika sätt att bygga en databastillämpning . Om man har ett nätverk med flera
användare som ska jobba mot samma databas, är det vanligt att använda en s.k. klient-server-
teknik. Det innebär att varje arbetsstation i nätverket har ett program (klienten) som i sin tur
kommunicerar med den gemensamma databasen (servern) på en dator någonstans i nätet utan
att du behöver se server-programmet eller logga in på datorn. Klient-programmet ger
användaren en grafisk arbetsmiljö och avlastar server och nätverk genom att ta hand om
dialogen med användaren lokalt. Klient-server-kommunikation är ofta "state-less", vilket
innebär att klient och server inte upprätthåller någon kommunikationslänk mellan
transaktionerna - man kopplas upp på nytt varje gång. Trots att klientprogrammet är igång
kontinuerligt är man inte uppkopplad och belastar alltså inte servern. Klient-server-lösningen i
ovanstående fall är en tvålagerslösning. Det går att dela upp denna teknik i ytterligare ett
(eller flera) skikt och placera funktioner och logik separat. Man talar om trelagers arkitektur
vilken är vanlig t ex i webblösningar. Mellanlagret kan läggas antingen på servern eller
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klienten. Fördelarna med detta är att systemet blir flexibelt och lätt att underhålla.
(Skolverkets webbplats)

��*���� 0�������
Om man vill använda en klient-server-teknik måste det finnas någon typ av koppling mellan
databas och gränsnitt. Förr fanns det en rad olika sätt och varje leverantör av databaser hade
sin egen teknik. Detta skapade stora problem och i början på 90-talet definierades därför en
standard. Microsoft gjorde en implementation av denna som fick namnet ODBC vilket står för
Open Database Connectivity. Det intelligenta med ODBC är att det går att byta ut databasen
mot en annan databas som har stöd för ODBC, utan att behöva ändra i programkoden.
Databasen blir alltså oberoende av programmet.

Idag finns en ny tillämpning av ODBC som heter OLE DB. Det är ett förbättrat
programmeringsgränssnitt som stödjer en rad nya funktioner. För att lättare kunna använda
OLE DB har Microsoft skapat ytterligare ett programmeringsverktyg som heter Active X
Data Objects, förkortat ADO. I ADO kan man skapa kopplingar till en databas för att läsa och
skriva data. Detta sker genom att skapa olika objekt, t ex av typen connection, recordset och
field. (Avsnitt 2.5.2 enligt Microsoft (2001))

'�
�#���0�22��	
������������
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HCI är en förkortning av Human-Computer-Interface. Detta begrepp innefattar: ”att designa
ett datasystem som hjälper människor att utföra sina aktiviteter effektivt och säkert oavsett om
det gäller flygledningssystem, kärnkraftverk, administrativa system eller spel”. (Föreläsning
Erland Forsström (2001))

Att beakta den här aspekten inom systemutveckling är viktigt. Hur gränssnittet utformas kan
ha avgörande betydelse för hur systemet accepteras bland användarna. Även om
funktionaliteten är hög ur ett rent tekniskt perspektiv gäller det också att sörja för hur
användaren ska kunna komma åt funktionerna på ett lätt och intuitivt sätt.

Vad innebär då en god användbarhet? Ytterligare citat från samma föreläsning ger svaret: ”att
användarens behov kommer först, att utvecklaren förstår användaren och att bra metoder och
verktyg används.” Man kan sammanfatta kriterier för användbarhet i några punkter:

• Lätt att lära
o Användaren ska snabbt kunna komma igång med arbetet.

• Effektivt att använda
o När användaren har lärt sig systemet måste det vara effektivt att arbeta med.

• Lätt att komma ihåg
o Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och ändå kunna

komma ihåg hur det fungerar.
• Få fel

o Användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om de ändå gör fel måste
det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.

• Tillfredsställande
o Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. Man skall känna en

tillfredsställelse att jobba med systemet, helt enkel tycka om det.

Vad är det då som inleder arbetet mot en bra användbarhet? Först och främst är det viktigt att
fastställa applikationens mål och syfte. Om man på förhand vet i vilken organisation
programmet kommer att användas är det lämpligt att intervjua framtida användare. På det
sättet kan man få en sann bild av användarens tidigare erfarenheter av datorer, vilka program
han/hon jobbat med, hur han/hon resonerar kring applikationens funktion, särskilda önskemål
o s v. Användarens synpunkter kan gälla programmet i sig, hjälpfunktioner, dokumentation,
utbildning etc. Det här arbetssättet bäddar också för att man får en hög acceptans bland
användarna från början, de känner sig delaktiga i projektet.

När det gäller själva gränssnittet finns det en mängd olika lösningar. För att avgöra om en
lösning är bra eller dålig måste den dock sättas in i hela sitt sammanhang. Det finns ett flertal
forskningsresultat som pekar på att en egenskap som fungerar bra i ett program och i ett
användarsammanhang inte nödvändigtvis gör det i ett annat program eller
användarsammanhang.

Allwood (1998) tar i boken ”Människa-datorinteraktion” upp några viktiga aspekter på
användarvänlighet. Den första är 6������	���. Det kan t ex gälla att programmets svarstider
inte är orimligt långa men också hur effektivt man kan förflytta sig från en del av programmet
till en annan. Nästa aspekt är att programmet ska ställa krav på användaren som är &������	�
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med, och dessutom 	�������&���användarens sätt att fungera mentalt. Ett exempel på detta kan
vara att den mängd information som användaren måste hålla i minnet vid ett visst tillfälle för
att kunna interagera med programmet inte får vara för stor. Eller att programmet inte bör
uppmuntra fel från användaren genom att kräva sådana svar som strider mot användarens
förkunskaper.  Den tredje aspekten är ���������������	��Det kan t ex gälla att användaren
själv kan välja vilket språk programmet ska presenteras på eller välja svårighetsgrad på
informationstexter till programmet. Den sista aspekten som nämns i boken är kvaliten på de
�1 �������� som står till förfogande. Det är en viktig del av användbarheten och vi har valt
att lägga den i ett eget avsnitt.

��+���� �12%����������
De viktigaste datorbaserade hjälpfunktionerna som finns tillgängliga för en användare är
programmets hjälpfunktion, on-line manualer, felmeddelanden samt undo-funktion. Därtill
kommer naturligtvis möjligheten att fråga andra människor. En bra hjälpfunktion ”hjälper
snabbt användaren ur den aktuella svårigheten och bidrar samtidigt till effektiv inlärning så att
användarnas datorinteraktion förbättras även i framtiden”. Om vi börjar med innehållet i
själva hjälptexten är det en stor fördel om det har samma perspektiv som användaren d v s
texten bör ha ett ���	�&����������. (För att registrera x gör följande o s v.) Detta perspektiv
kan även vara uppdelat på flera undernivåer. (För att lägga till x i y gör följande o s v.) Det
enklaste sättet för användaren att nå den nivån problemet ligger på är att hjälpresursen visar
en listning av den aktuella funktionen nedbruten i delfunktioner, som en trädstruktur. Det
bästa sättet för att hamna på en bra nivå i hjälptexter är att utnyttja användartestning i så hög
grad som möjligt. Då får man en tydlig information om vilka delar av programmet som kan
orsaka svårigheter hos användarna och vilken typ av hjälp de behöver.

Gränsen mellan hjälpfunktion och on-line manual är flytande men helt kort kan sägas att
manualen är mer utförlig i sina instruktioner.  Ska man då ha manualen på papper eller on-
line? Det ena alternativet utesluter inte det andra och en grundregel bör vara att inte enbart ha
en on-line manual. Vanliga användare föredrar att läsa ny information på papper, det kan även
ge en bättre överblick. Å andra sidan finns det även fördelar med on-line manualer, de är lätta
att uppdatera och det är lätt att gå till aktuellt avsnitt via en sökfunktion. Allwood pekar på
några viktiga egenskaper som förhöjer användbarheten hos manualer: korta texter, stöd för
aktiv inlärning, uppgiftsorientering, stöd för felhantering samt stöd vid problem med hur man
löser en viss typ av uppgift. Men framför allt är det läsarens egenskaper som bestämmer hur
texten ska skrivas, t ex kunskaper och erfarenheter från tidigare.

En annan aktiv hjälpfunktion är felmeddelanden. Dessa har ofta en tendens att vara vaga
vilket främst beror på programmets oförmåga att diagnostisera felet. Detta kräver dock
mycket arbete av utvecklaren. Men det finns mycket att göra utan att feldiagnosen behöver
vara avancerad. Felmeddelandet ska vara lätt att förstå, det ska inte behövas någon annan
informationskälla för att förstå texten. Det är även viktigt att ge akt på tonen i texten.
Felmeddelandet bör dessutom innehålla förslag på åtgärder som användaren kan vidta. Länkar
från felmeddelandet in i hjälpfunktionen kan vara ett bra sätt.
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En annan stödjande programfunktion som vi nämnt är undo-funktioner. Undo-funktioner kan
variera med avseende på dess räckvidd, d v s hur långt tillbaka i handlingarna man kan gå
tillbaka. Denna funktion har sina begränsningar framför allt genom att det många gånger kan
vara svårt för användaren att veta var ett visst kommando börjar och slutar.

Så långt olika hjälpresurser. En annan viktig del i sammanhanget är också själva utbildningen.

(Avsnitt 2.6.1 enligt Allwood (1998))

��+���� '�
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Utbildningen måste självklart planeras utifrån användarnas kompetensnivå och egenskaper.
Det är också oerhört viktigt att se till att användarna har en positiv inställning inför
utbildningen. Själva inlärningssituationen kan vara arrangerad på en mängd olika sätt: genom
en föreläsning, genom demonstration av programmet, genom att samtliga deltagare har
datorer att träna på med en speciell version av programmet anpassat för inlärning. Generellt
kan sägas att utbildningen inte bör ha för mycket ”korvstoppningskaraktär”, det vill säga inte
för mycket information samtidigt. Det är också viktigt att användarna redan i utbildningen får
öva på att använda de olika hjälpresurser som finns att tillgå. (enligt Allwood (1998))

Det kan vara lämpligt att i ett utvecklingsprojekt formulera mål även för användbarheten.
Allwood (1998) ger ett exempel på hur man kan formulera ett användbarhetsmål för upplevd
användarvänlighet och låta användarna ge sin uppfattning på en skala med fem steg där 1
betyder ”Mycket användarovänligt” , 2 ”Ganska användarovänligt”, 3 ”Varken
användarvänligt eller användarovänligt”, 4 ”Ganska användarvänligt” och 5 betyder ”Mycket
användarvänligt”. Det uppsatta målet kan vara ett 90% av användarna skall skatta programmet
som ”Ganska användarvänligt” eller ”Mycket användarvänligt”.
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Det slutgiltiga resultatet är en databasapplikation vilken beskrivs i sin helhet i avsnitt 3.3 och
3.4. Även alla delresultat redovisas kort där vi beskriver arbetet med planering, analys,
utformning, m.m.
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När vi planerade examensarbetet diskuterade vi först och främst omfattningen. Vid vårt första
möte visade det sig att företaget var i behov av flera olika databasapplikationer. De gav oss en
kort inblick i sina behov och vi fick uppdraget att tänka igenom lämpligt val av ämnesområde
och omfattning till nästa möte. Vi arbetade noga igenom den information vi fått och på nästa
möte gjorde vi en kort power-point presentation (se figur 3) för att förvissa oss om att vi tolkat
deras problem på rätt sätt. Eftersom vi hade examensarbetets tidsram, 10 veckor, att rätta oss
efter var det huvudsakligen tidsaspekten som avgjorde valet att koncentrera oss på
dokumentregistreringssystemet. Här fanns det även ett befintligt system att utgå från (Excel-
blad) när det gällde vilken information som skulle lagras om varje dokument. Företagets
anställda var heller inte helt eniga om prioriteringen av systemen, dock var samtliga eniga om
behovet av ett väl fungerande dokumentregistreringssystem eftersom det befintliga systemet
inte kunde leva upp till kraven.



Kapitel 3  Sidan 14 av 40

När vi tagit ett gemensamt beslut att arbeta vidare med dokumenthanteringssystemet började
vi sammanställa en tidsplan. Eftersom vi har arbetat med livscykelmodellen under
utbildningen utgick vi från den i planeringen och gjorde en ungefärlig tidsuppskattning för de
olika faserna och beskrev resultatet av varje fas, milstolpar, som i sin tur låg till grund för
nästa fas.

'�
�#�/����2��	

Därefter delade vi in aktiviteterna i olika faser och bröt ned dem ytterligare. Det slutgiltiga
WBS-Schemat såg ut på följande sätt:

'�
�#�1�4�����5���
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För att förklara figuren lite närmare gjorde vi en mer utförlig beskrivning i en bilaga:

P1 – Specificering av uppgift:
Här görs en första uppdragsbeskrivning. CNSS presenterar en preliminär kravspecifikation
som blir utgångspunkten för fortsatt arbete. Efter en grundlig analys fastställs
kravspecifikationen i samråd med båda parter, se aktivitet A3.

P2 – Riskanalys:
Bedömning av projektets risker och effekten av dessa.

P3 - Tidsplan:
Tidsplan med milstolpar (Toll Gates)

P4 – WBS:
Ett schema med nedbrytning av aktiviteter.

P5 – Avtal:
Överenskomna villkor för projektet och planerad leveransdag.

P6 – Disposition examensarbete:
Delar in och bestämmer vilka delar som ska ingå i rapporten.

A1 – Verksamhetsanalys:
Analyserar verksamheten och avgör på vilket sätt informationssystemet (databasen) kan
underlätta verksamhetens arbete.

A2 – Informationssystem:
Bedöma och bestämma informationssystemets (databasens) innehåll.

A3 – Fastställa kravspec:
Här fastställs den slutgiltiga versionen av kravspecifikationen. Detta görs i samråd med
CNSS.

U1 – Principiell utformning av teknisk lösning:
Bedöma och bestämma principiell teknisk lösning. ER-diagram med relationer mm.

U2 – Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning:
Välja aktuell utrustning, bedöma och bestämma praktisk lösning.

U3 – Dokumentation:
Systemdokumentation/Designspecifikation: en fullständig beskrivning/ritning av systemet.
Det ska vara möjligt att utifrån denna snabbt och enkelt kunna förvalta och vidareutveckla
databasen.
Användarhandledning: en pedagogiskt utformad vägledning hur man använder programmet.
Detta beskrivs utförligt i kravspecifikationen.

R1 – Kodning:
Utarbeta koden samt eventuella nya manuella rutiner.
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R2 – Bänktest:
Första test av programmet.

I1 – Test:
Test i driftsmiljö.

I2 – Utbildning:
Introduktion och kort utbildning för användarna. Kan göras i övningsversion (kopia av skarp
databas).

I3 – Överföring av data:
Överföring av befintliga data från Excel.

I4 – Driftsättning/leverans:
Ta den nya databasen i bruk.

E1 – Dokumentation:
Skriva examensrapport.

E2 – Framläggning:
Presentation och opponering på den färdiga rapporten.

$������ 	 ���
Punkten avtal i WBS-schemat syftar till två stycken avtal mellan oss och CNSS.

• Ett muntligt avtal att inom överenskommen tid utforma databasapplikationen och
leverera den enligt tidsplan.

• Ett skriftligt sekretessavtal som reglerar vilken information vi inte får föra vidare till
tredje part.

����� !
����

Syftet med analysfasen var att fördjupa oss ytterligare i företagets verksamhet och
informationsstruktur.  Här fick vi god hjälp på vägen från företagets sida genom att de
utarbetade stommen till en kravspecifikation som vi sedan kunde bygga vidare på. När vi fick
den första utgåvan av kravspecifikationen i vår hand insåg vi att omfattningen inte rymdes
inom våra tio veckor. Vi beslutade därför i samråd med företaget att diskutera igenom
specifikationen ordentligt och prioritera: Prioritet 2 stod för implementering i mån av tid.
Prioritet 3 stod för ingen implementering i nuläget men ändock en beaktning för eventuell
framtida utveckling. Det avsnitt i kravspecifikationen som hamnade under prioritet 2 var att
användaren själv skulle kunna lägga till och uppdatera poster i samband med registrering av
dokument. Avsnittet som hamnade under prioritet 3 var distribution av dokument. Det innebar
att man skulle kunna registrera distributionsdatum, distribueringsform, vilken utgåva som
distribuerats, till vilket/vilken företag/organisation/person samt övriga dokument som
distribuerats vid samma tillfälle.

Vi har inte för avsikt att presentera kravspecifikationen i sin helhet i rapporten utan beskriver
den översiktligt med dess olika delar.
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I inledningen beskrivs dokumentdatabasen generellt. Avsikten är att lagra namn samt vissa
andra uppgifter om dokument, såväl digitala som pappersdokument.  Varje dokument får ett
registreringsnummer som skall ingå i dokumentnamnet efter en fastställd standard.

Vi specificerade syftet med dokumentdatabasen på följande sätt: att underlätta registrering av
dokument, minimera fel samt skapa administrativa möjligheter för dokumentsökning.

De olika behörighetsgraderna/rollerna definierades. För användarnas del betyder det
registrering, sökning och utskrift av rapporter samt ändring i registrering som avser egna
dokument (förutom låsta fält). Databasförvaltarnas, som i nuläget är tre personer, har rättighet
att ändra och lägga till i styrda fält. Dessutom behörighet att ändra i alla registreringar
(förutom låsta fält). Systemtekniker, till sist, arbetar endast på uppdrag av databasförvaltare.
Han/hon har rättighet att göra grundläggande ändringar i tabeller, formulär, kod, rapporter och
andra systemparametrar.  För respektive grupper specificerade vi även vad som skulle ingå i
användarhandledning respektive förvaltningshandbok.

Vi fastställde att databasen skulle utgå från de användarprofiler, den back-up funktion samt
den säkerhetsnivå som redan finns på C.N.S. Systems. Vi bestämde även en grundläggande
nivå på hjälptexter samt några detaljer om navigation i programmet.

Samtliga ingående fält i programmet definierades, till större delen bestående av listor med
förvalsalternativ. Rapporter och sökningar skulle bland annat kunna visa följande uppgifter:

Administrativa listor:
1. Lista på alla dokumentnummer.
2. Lista på alla styrda fält, vilka val som finns.
3. Lista på alla dokumentklasser med dokumenttyper.
O s v

Övriga listor:
1. Vilka dokument har jag/någon skrivit?
2. Vilka dokument av en speciell typ har jag/någon skrivit?
3. Vilka dokument för ett speciellt projekt har jag/någon skrivit?
O s v



Kapitel 3  Sidan 18 av 40

För att förtydliga själva registreringen gjorde vi ett flödesschema:

'�
�#�6�'�"����5����#�
���#�#�	
���������	�
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Utifrån kravspecifikationen började vi i nästa skede arbeta med en designspecifikation.
Programmets huvudfunktioner var fastställda:

A. Huvudmeny
B. Registrera CNS-dokument
C. Ändra registrering CNS-dokument
D. Registrera externt dokument
E. Ändra registrering externt dokument
F. Registrera ny version av externt dokument
G. Sök CNS-dokument
H. Sök externt dokument (inkl alla versioner)
I. Skriv ut rapport Skärm/skrivare CNS-dokument
J. Skriv ut rapport skärm/skrivare externt dokument

Utifrån dessa funktioner strukturerade vi upp vad vi ville ha information om och kom så
småningom fram till ett antal entiteter:

'�
�#�7��	������#

Därefter följde naturligt nästa fråga: vilken information ville vi lagra om de olika entiteterna?
Slutresultatet blev 14 tabeller, varje tabell baserad på en entitet med ett antal attribut, som vi
visar i sin helhet nedan. De attribut som är markerade med fetstil är tabellens nycklar, de
kursiverade attributen är främmande nycklar.

Det är i den första och andra tabellen, TblDoc och TblVer, som de registrerade dokumentens
uppgifter sparas. Övriga tabeller är grunddatatabeller, där lagras de uppgifter som återfinns i
programmets listboxar. Målet var att i så stor utsträckning som möjligt välja värden i listor vid
registreringen, allt för att minimera fel och underlätta för en väl fungerande sökfunktion i
programmet.

Här följer en lite närmare beskrivning av vad de olika tabellerna lagrar. I samband med att vi i
nästa avsnitt visar ER-diagrammet beskriver vi även tabellernas inbördes relationer. TblStored
lagrar information om var originaldokumentet lagras. TblDocCreator lagrar namnen på de

Dokument Version Lagringsplats

Skapat av Dokumentklass Dokumenttyp

Konfidentiell
klassning

Projekt Hjälptext
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personer som skapar dokument, d v s samtliga anställda på företaget. TblDocClass lagrar
information om de dokumentklasser som finns. Varje dokumentklass kan i sin tur indelas i ett
antal dokumenttyper, dessa lagras i TblDocType. TblConfClass lagrar information om de
olika hemlighetsklassificeringar som finns. TblProject och TblCustomer lagrar namnen på
projekt respektive kunder som rör det aktuella dokumentet. TblIssuer berör endast externa
dokument och lagrar information om företaget som utfärdat det externa dokumentet.
TblContract lagrar information om det kontrakt som hör till dokumentet. Tbl Supplier lagrar
bl a namn på företagets leverantörer. TblGenParam lagrar sökvägar och annan generell
information. Den sista tabellen, TblHelpTxt innehåller programmets hjälptexter. Texterna i
TblHelpTxt är knutna till olika företagsinterna instruktioner för varje värde i tabellen.

3
���
	����
�� 3&� ������� 4
���������� �����������
���
8��# Text 4 Ja
��
��� Tal Långt heltal Ja
DocCreator Text 5 TblDocCreator
DocClass Text 5 TblDocClass
DocType Text 5 TblDocType
Errand Text 50
ConfClass Text 30 TblConfClass
Project Text 50 TblProject
CustomerId Tal Långt heltal TblCustomer
ContractRef Text 30
SupplierId Tal Långt heltal TblSupplier
OrigExtDocNum Text 25
IssuerCompany Text 80
IssuePerson Text 25
7����� Text 30 TblStored
Locked Ja/Nej

'�
�#�9��������	���� ��

3
�5��
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
:�#���	 Text 10
���� Text 4 Främmande nyckel från

TblDoc.
�����	 Tal Långt heltal Främmande nyckel från

TblDoc.
DateYMD (låst) Text
Notes Text 150 Noteringar för varje

dokument.

'�
�#�;��������	����:�#
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3
��������6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
���#�
��������	 Text 30 Lagringsplats.
Description Text 100
HelpTxtRef Tal 4 Ingen funktion
Status Ja/Nej

'�
�#�-���������	�������#�

3
���8�������6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
$��#�� ��*#����# Text 5 Förkortning användare.
Name Text 25 Användarens hela namn.
Status Ja/Nej

'�
�#�--��������	���� ��*#����#

3
���8�����6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
$��#�� ��*���� Text 5 Förkortning.
Description Text 30 Förkortning utskriven.
HelpTxtRef Text 200 Kortfattad hjälptext till

frågetecken i formulär.

'�
�#�-���������	���� ��*����

3
���3&���6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
$��#�� ���32� Text 5 Förkortning.

������������ 5�8� " Förkortning.
Description Text 40 Ja Förkortning utskriven.
HelpTxtRef Text 200 Kortfattad hjälptext till

frågetecken i formulär.
TemplateNum Text 20 Mallnummer för

rekommenderad mall.
TemplateFile Text 50 Mallens filnamn.
Status Ja/Nej

'�
�#�-.��������	���� ���32�
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3
�8���8�����6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
*�����!������	 Text 30 Benämning.
Description Text 200 Kortfattad beskrivning.
HelpTxtRef Text 50 Ingen funktion
Status Ja/Nej

'�
�#�-/��������	����*�	!*����

3
�!��2���6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
<#�=��� Text 50 Projekt.
Description Text 200 Kortfattad beskrivning.
HelpTxtRef Text 20 Ingen funktion
Status Ja/Nej

'�
�#�-1��������	����<#�=���

3
�8��������6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
*������#� Långt heltal 5 Unikt kundnummer.
Name Text 80 Kundens hela namn.
AbbrevCustomer Text 15 Förkortning.
Notes Text 150 Noteringar för varje

kund.
Status Ja/Nej

'�
�#�-6��������	����*������#

3
�������6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
�����#� Tal Långt heltal Ja Unikt nummer.
Company Text 80 Hela namnet.
Status Ja/Nej

'�
�#�-7��������	���������#
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3
�8������
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
*�	�#�����! Text 20 Kontraktsnummer eller

liknande.
�� Tal Långt heltal Främmande nyckel från

TblCustomer.
Notes Text 150 Noteringar för varje

kontrakt.
Status Ja/Nej

'�
�#�-9��������	����*�	�#���

3
����������6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
��22���#� Tal Långt heltal Unikt

leverantörsnummer.
Company Text 80 Ja Företag
AbbrevSupplier Text 15 Ja Förkortning
Product Text 40 Produkt eller tjänst.
Status Ja/Nej

'�
�#�-;��������	������22���#

3
����!�����6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
��� Tal Långt heltal Ja Unikt nummer.
Description Text 80 Förklaring
Värde Text 80 Värde

'�
�#�����������	����(�	<�#��

3
�1���39��6�����������
���7
	����
�� 3&� ������� 4
���������� ����������
��� Tal Långt heltal Unikt nummer.
Description Text 80 Förklaring
Text1 PM Hjälptexter på svenska.
Text2 PM Hjälptexter på engelska.

'�
�#��-��������	����>��2���
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Nästa steg var att bestämma nödvändiga kopplingar mellan tabellerna. Här nedan visas ER-
diagrammet i sin helhet. Attributen som är markerade med fetstil är tabellernas nycklar:

'�
�#������� ��
#��

I TblDoc och TblVer lagras den registrerade informationen om dokumenten. Kombinationen
av Year och RegNum bildar nyckel i TblDoc och genom relationen 1:M bildar de en
främmande nyckel i TblVer. I dagsläget är det bara versioner till externa dokument som lagras
i databasen. Med den här lösningen är det enkelt att även registrera versioner av interna
dokument eftersom både interna och externa dokument lagras på samma sätt.

Vissa av tabellerna som ingår i databasen har inte någon koppling sinsemellan. Det beror på
att de är grunddatatabeller med enda uppgift att förse huvudtabellen med fördefinierade
värden. I vissa fall finns det en koppling även från en grunddatatabell och i så fall är syftet att
uppnå referensintegritet. Det kan t ex vara så att samtliga dokument som lagras på en viss
plats skall flyttas. Då räcker det med att uppdatera grunddatatabellen för att ändra alla aktuella
poster i huvudtabellen.
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För att lättare kunna beskriva arbetet i realiseringsfasen utgår vi från programmets gränssnitt,
förklarar hur vi tänkt när det gäller användbarheten och gör därefter några närmare
beskrivningar av vissa kodavsnitt.

$�(���� .���%��������������������
Att bestämma en praktisk lösning innebar flera ställningstaganden. Den befintliga
driftsmiljön, krav på prestanda, svarstider, antal användare, m.m var några av faktorerna. Det
stod klart redan från början att ett skalbart system var att föredra. Att kunna bygga ut systemet
vid framtida behov fick en hög prioritering. Dessutom fanns önskemål från CNSS att så långt
som möjligt använda tillgänglig programvara.

Vi beslutade att gå vidare med en tvåskikts klient/servertillämpning. Eftersom antalet
användare från början inte skulle vara särskilt stort bestämde vi att bygga databasen
(serverskiktet) i Access. Denna programvara fanns ju redan installerad vilket underlättade
betydligt och dessutom bedömde vi att prestandakraven skulle uppfyllas. Att utforma
klientskiktet i VB låg nära till hands. Detta programmeringsverktyg är mycket lämpat för den
här typen av applikationer och dessutom lättjobbat.

Innan vi tog ett definitivt beslut om praktisk lösning , gjorde vi en del tester hur klientskiktet
skulle kopplas till databasen. Microsoft rekommenderar ActiveX Data Objects 2.0 (ADO) och
vi fann att detta programmeringsinterface fungerar mycket tillfredställande tillsammans med
Access. Det är lätt att skapa en koppling och det finns en rad kraftfulla metoder för läsa och
skriva data. En avgörande faktor är att ADO är kompatibelt med alla ODBC-databaser. Det är
alltså förhållandevis ganska enkelt att byta serverskiktet mot en kraftfullare databas, t ex
SQL-server.

Vi återkommer med några kodexempel längre fram men först några exempel på gränssnitt och
hur vi tänkt när det gäller programmets användbarhet.
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Programmets startsida ser ut på följande sätt:

'�
�#��.����#����

Vi förde i det första skedet en diskussion om att lösa programmets navigeringsfunktion med
ett fliksystem. Det är ofta en bra och enkel lösning ur användarsynpunkt. Men när vi började
skissa på lösningen med flikar visade det sig svårt att hitta ett naturligt ”flyt” i navigeringen
mellan flikarna. Vi valde istället en lösning med en huvudmeny och ett antal knappar som
leder till programmets huvudfunktioner. Huvudmenyn har stora tydliga knappar, stor text och
enkel utformning. Knapparna är grupperade för att göra det lätt att hitta rätt funktion. Vi ville
att användaren snabbt och lätt ska få en överblick över programmets möjligheter. Nedanför
den heldragna linjen har vi placerat några mindre knappar. Knappen Help ligger placerad på
samma ställe genom hela applikationen, den ska alltid vara lätt att hitta. Knappen Admin är
enbart avsedd för databasadministratören och har en särskild inloggningsfunktion. Knappen
Exit avslutar programmet. På denna plats återfinns knappen Cancel i de övriga formulären.
Den leder i samtliga fall tillbaka till huvudmenyn.
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Knappen Help leder till programmets lite utförligare hjälptexter. Varje formulär har en egen
hjälptext, när det gäller startsidan ser den ut på följande sätt:

'�
�#��/�>=?�2!�#���?#
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Själva registreringen av dokument görs bakom knapparna Register, en för interna och en för
externa dokument. Som exempel visar vi formuläret som öppnas för interna dokument:

'�
�#��1�'�#���?#�!"#�#�
���#�#�	
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I fälten som är placerade längst upp görs inga registreringar. Här finns från vänster: det unika
dokumentnamnet, datum, nummer på eventuell mall som skall användas, filnamn på eventuell
mall som skall användas. Användarens arbete börjar i fältet DocCreator. Lägg märke till att
många fält bygger på listboxar med fördefinierade värden. I dom fall fältet är markerat med
en * är fältet obligatoriskt. Det innebär att posten inte går att spara om fältet inte innehåller ett
värde.  Knappen Save blir aktiv först när alla fält med en * är ifyllda. Vi har försökt göra en
naturlig ordning på fälten, där de viktigaste ligger i grupperingen näst överst. Genom att
gruppera fälten har vi försökt göra det lättare för användaren att se i vilka fält han bör
registrera. Varje gruppering markerar en viss typ av information: allmän information om
dokumentet, eventuell kund med tillhörande kontrakt som är knutet till dokumentet samt
eventuell leverantör som är knuten till dokumentet.  Fritextfälten Errand och Notes rymmer
ett begränsat antal tecken och är avsedda för kortare anteckningar.

I grupperingen längst upp till vänster som börjar med CNSS hittar man det unika
dokumentnamnet. Vid registrering av ett nytt dokument skapas en unik beteckning som består
av tre delar. Se figur 26.

'�
�#��6���
���#�#�	
�	����#�!"#������	�

CNSS År Nummer
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Den första delen är företagsbeteckningen som alltid är densamma. Nästa del är årtalet som
visas med två siffror. Den tredje delen består av ett nummer som skapas automatiskt.
Kombinationen år och nummer bildar en unik nyckel. Nummerserien startar på 1000 varje
gång det blir ett nytt år. I den sista rutan i fälten för dokumentnamnet visas dokumenttypen.

Tabordningen i formuläret följer grupperingen. Man kan göra ett val i listorna genom att
skriva in första bokstaven i ordet man söker. Om det finns tre olika val som börjar på t ex B
får man upp det första i listan och får sedan stega med piltangenten för att välja.

Frågetecknen till höger om fälten innehåller kortfattade, beskrivande hjälptexter till de olika
valen. (Se exempel i bilden på sidan 28.)

Formuläret för att registrera externa dokument ser ut ungefär på samma sätt men här är det lite
andra uppgifter som ska sparas. De båda formulären bygger dock på samma grundprinciper:
det ska vara lätt att registrera, så mänga fält som möjligt ska bygga på förvalslistor, knappar
och fält med samma information ska återfinnas på samma ställe i olika formulär.

När registreringen är klar klickar man på Save och en dialogruta visas:
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Här får användaren information om dokumentets namn (Document registration number),
nummer på eventuell mall och namn på eventuell mallfil. Härifrån kan användaren
automatiskt skapa ett nytt tomt dokument på aktuell mall genom att klicka på Create doc.
Detta är en mycket användbar funktion t ex när det gäller olika typer av brev. Knappen Copy
Reg Num placerar dokumentets namn i urklipp vilket kan vara användbart om man vill klippa
in namnet i andra applikationer t ex Word.

Programmets sökformulär har, ur användarens synvinkel, få begränsningar. Vi diskuterade
länge vilken lösning som var bäst. Eftersom vi gjort så många förvalslistor i programmet hade
vi redan där lagt grunden för att kunna utveckla en effektiv sökfunktion (genom detta hade vi
minimerat möjligheter till fel vid registreringen). Valet föll på lösningen med kryssrutor. Det
står användaren fritt att välja vilka kombinationer som helst i rutorna. Inget, ett eller flera
värden i varje.
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I fältet för sökresultat visas inte, p g a utrymmesbrist, all sparad information utan bara det
viktigaste. Vill användaren veta alla sparade uppgifter ska rapportfunktionen användas.
Knappen Report skapar en rapport över samtliga poster i Resultatfönstret. Rapporten skapas i
Word och användaren kan utnyttja dess funktioner för att skriva ut eller spara.
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Applikationen är kodad i Visual Basic 6.0. Att redovisa koden i sin helhet faller givetvis
utanför rapportens omfattning men några viktiga delar kommer att beskrivas här. Kopplingen
mellan databasen bygger, som vi tidigare nämnde, på  ActiveX Data Objects 2.0 (ADO). För
att öppna kommunikationen med databasen ser koden i Visual Basic ut så här:

Public Sub openConn1()
Set conn1 = New ADODB.Connection
conn1.Open conn1string
End Sub

OpenConn1 är en procedur som anropas från alla ställen i programmet där kommunikation
med databasen skall ske. På andra kodraden skapas kopplingen, på tredje raden hittas
databasen med hjälp av en söksträng som är inläst i variabeln conn1string och öppnas
därefter.
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När databasen skall öppnas från applikationen kan det se ut på följande sätt i koden:

Sub cboxDocClass_Click()
On Error GoTo errorhandler
Dim n As Integer

Call openConn1
Set rst = New ADODB.Recordset

rst.Open "QryDocTypeSorted", conn1, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly

cboxDocType.clear
txtTemplateNum.Text = ""
txtTemplateFile.Text = ""

n = 0
Do Until rst.EOF
    If rst!AbbrevDocClass = cboxDocClass Then
        ReDim Preserve helptextDocType(n)
        If rst!HelpTxtRef <> "" Then helptextDocType(n) = rst!HelpTxtRef
        Me.cboxDocType.AddItem rst!AbbrevDocType, n 'Kolumn 1 i kontrollen, ej synlig
        Me.cboxDocType.List(n, 1) = rst!Description 'Kolumn 2 i kontrollen, synlig
        n = n + 1
    End If
    rst.MoveNext
Loop

If n > 0 Then
    cboxDocType.Enabled = True
End If

rst.Close
conn1.Close

Set rst = Nothing
Set conn1 = Nothing
Exit Sub

Kodexemplet beskriver en viktig funktion i applikationen, nämligen att innehållet i listan hos
en combobox styrs av valet i en annan combobox. Till exempel vid val av kund så visas
endast de kontrakt som är knutna till vald kund i listan över kontrakt. I exemplet ovan är det
innehållet i comboboxen dokumenttyp som styrs av vilket val som gjorts i comboboxen
dokumentklass. (Varje dokumentklass har ett antal tillhörande dokumenttyper dit varje
dokument skall klassificeras.) Efter att ha anropat proceduren som skapar kopplingen,
openConn1 deklareras rst som är en recordset-variabel. Värden som läses från databasen läggs
i rst-variabeln. I det här fallet läses alla värden från en fråga, QryDocTypeSorted, in i rst.
Därefter läggs de värden som överensstämmer med vald dokumentklass in i comboboxen för
dokumenttyp.
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Applikationen har en felhantering genom följande procedur:

errorhandler: 'Skriver i textfil som finns i errLogPathFile (Module1)

    Dim fs, f
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.openTextFile(errLogPathFile, 8, tristatefalse)
    f.Write ("Fel i FrmRegCNS.frm/cboxDocClass_Click() " & vbCrLf & "Inträffade: " &
Format(Now, "hh:mm:ss dddd, dd mmmm, yyyy") & vbCrLf & "Felnummer: " &
Err.Number & vbCrLf & "Felspec: " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf)
    f.Close

    response = MsgBox("Error number: " & Err.Number & " " & Err.Description,
vbRetryCancel, "Error")
    If response = vbRetry Then
        Call Form_Load
    End If
    Exit Sub

End Sub

Fel som uppstår skrivs in i en textfil och man får på så sätt en logg över samtliga fel som har
uppstått.

En annan viktig del av applikationen är sökfunktionen. Genom kryssrutor kan användaren
välja att söka på alla kombinationer som är möjliga. I koden har vi löst detta genom att läsa av
valen som är gjorda i de olika kryssrutorna och bygga på en SQL-sträng varje gång en
förkryssad ruta hittas. När SQL-strängen är klar kör applikationen en fråga på de villkor som
strängen innehåller och de sökta posterna hittas.

$�(�(�� 3�����
En viktig del i realiseringen var att successivt testa programmet. En utvald testgrupp bland
användarna fick tillfälle att prova programmet. Totalt genomfördes dessa tester på tio olika
preliminära utgåvor av programmet. Tanken var att tidigt i processen fånga upp fel av olika
slag samt få en uppfattning om användbarhet m.m. Testutgåvorna hade från början en
begränsad funktionalitet som efter hand byggdes ut för att slutligen motsvara den färdiga
versionen. Rapportering av fel samt allmän feedback från testgruppen gjordes på ett informellt
sätt. Syftet var att underlätta kommunikationen och undvika en allt för byråkratisk gång.
Förutom testgruppens insatser genomsyrades hela kodningsprocessen av ett flitigt testande. Vi
provade hela tiden nya metoder och avgjorde på så sätt hur programstruktur och systemets
egenskaper kunde förbättras.
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När all testning var färdig förberedde vi för driftsättning av systemet. Denna fas innebar tre
omfattande uppgifter;

• Överföring av befintliga data från det gamla systemet
• Laddning av grunddatatabeller med rätta värden
• Installation av programfiler.

Kvalitén varierade kraftigt på befintliga data och det var därför nödvändigt att göra en
manuell överföring till det nya systemet. Det fanns flera dubblettposter samt andra fel som
rättades vid detta moment. Vi gjorde ett tillfälligt formulär för detta arbete, totalt fördes ca
400 gamla poster in i det nya systemet. Eftersom det återstod ytterligare ett antal poster,
reserverades tillräckligt med plats i nummerserien.

Databasen var alltså nu laddad med skarpa värden, d v s registrerade dokument. Önskemålen
från CNSS var även att grunddatatabellerna skulle vara så kompletta som möjligt. Syftet med
detta var att användarna inte skulle sakna någon fördefinierad information i listboxarna. Dessa
värden är visserligen inte statiska på något sätt, ny information tillkommer ju kontinuerligt,
men tanken var att ha dagsaktuella värden vid dagen för driftsättningen. Därför uppdaterades
grunddatatabellerna sist.

Installationen av databas och programfiler på server och arbetsstationer hade förberetts
grundligt. Ett problem var att få ett så flexibelt system som möjligt med tanke på sökvägar
och annat. Den informationen lagrades därför i en tabell (TblGenParam) i databasen. Själva
söksträngen som används i kopplingen, lades i en vanlig textfil som lätt kan redigeras vid
behov. Se figur 29.
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Syftet med den här konfigurationen var att undvika hårdkodning av dynamisk information.
Förändringar av t ex lagringsplats för databasen på servern ska ju rimligen inte föranleda
ändringar i själva programkoden.

Server Klienter

Programfil klient
Gränssnitt/funktioner

Textfil
Söksträng till databas

Databasfil L
äser

Mallar för utskrift, mm
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Att byta datakälla kan göras mycket lätt genom att distribuera en uppdaterad textfil till
klienten. Den befintliga programfilen söker alltid vid start i textfilen och läser in söksträngen
till databasen. Det här är mycket praktiskt och underlättar till stor del framtida
förvaltningsarbete.

Själva driftstarten gick till på följande sätt:

Ett enkelt installationsprogram i form av en bat-fil med doskommandon distribuerades till
användarna som fick uppmaningen att köra installationsfilen på sin arbetsstation. Programmet
skapade en ny katalog på den lokala hårddisken och kopierade över programfil, textfil samt en
genväg som hämtades från en katalog på servern. Genvägen placerades manuellt på
skrivbordet.

Efter denna procedur var det bara för användaren att starta applikationen. Själva databasfilen
på servern var redan förberedd och systemet kunde börja användas.
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Från början var det tänkt att driftsättningen skulle ske under vår sista vecka på företaget. Vi
insåg dock att det skulle vara lämpligt att stanna ytterligare en vecka för att se hur systemet
fungerade i praktiken. Användarna skulle få tillfälle att komma med synpunkter och vi kunde
få chansen att upptäcka om det fanns några dolda fel. Den här extra veckan skulle således
betraktas som en leveranskontrollperiod.

Trots alla tester så visade sig att det fanns vissa dolda brister i systemet. När man som
utvecklare jobbar med ett system en längre tid är det lätt att förbise hur en vanlig användare
kanske beter sig i vissa situationer där man själv redan tagit saker och ting för givet. Det
visade sig t ex hur viktigt det är med en viss tabordning i formulären och hur användaren
förväntar sig att en listbox ska fungera. Alla tänkbara kombinationer som kan uppstå under
drift är ju också svårt att på förhand räkna ut.

En användare upptäckte ett fel i ett formulär som inträffade om man gjorde på ett speciellt
sätt. När man registrerade flera externa dokument i en följd var det bara det första dokumentet
som sparades i databasen. Felet fanns i den rutin som rensade och nollställde formuläret och
hade funnits under hela testperioden men inte visat sig förrän under verkliga driftförhållanden.
Genom att lägga till en kodrad (�������&���) i början på rutinen fungerade allt igen.

Detta visar hur viktigt det är med en leveranskontrollperiod. Vi kunde enkelt åtgärda alla
brister och uppgradera klientskiktet till en ny version. Vi distribuerade helt enkelt en ny
installationsfil som hämtade och installerade den nya versionen på varje arbetsstation. För att
förhindra användarna att använda den gamla versionen annonserade vi om ett driftstopp.
Under stoppet ändrades namnet på databasfilen till ett namn som motsvarade den nya
versionen. �������944���� ändrades till �������94�����. Därefter startades systemet
igen. Gamla versioner fungerade därmed inte längre.

I förvaltning och drift ingår ju också det dagliga underhållet av systemet. Detta är en uppgift
för databasförvaltaren som ser till att värdena i grunddatatabellerna är uppdaterade och
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aktuella. Om företaget får en ny kund eller ett nytt projekt, kan databasförvaltaren enkelt
lägga till dessa värden via speciella formulär.

För att kunna spåra fel har systemet en central fellogg där eventuella errorhändelser lagras.
Syftet med loggen är att en systemtekniker lättare ska kunna felsöka systemet. Ett exempel på
felmeddelande kan vara som följer:
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Som framgår av meddelandet registreras tid, datum och från vilket formulär och vilken rutin i
programmet som orsakat felet. I det här fallet har felet forcerats fram genom att exklusivt låsa
en tabell. Under leveranskontrollperioden på 7 arbetsdagar loggades en typ av fel vid två
tillfällen under drift. Det var när en användare skrev ut en rapport samtidigt som han försökte
öppna ett annat Worddokument. Felet fångades upp i felrutinen, loggades och programmet
avbröt utskriften av rapporten. Därefter fick användaren en möjlighet att åter välja att försöka
skapa rapporten vilket lyckades vid andra försöket. Vid ett förvaltningsmöte med företaget
beslutades att tillsvidare inte åtgärd felet eftersom det bedömdes inträffa så pass sällan och
arbetsinsatsen skulle vara orimligt stor.
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Vi kan konstatera att vår exjobbsperiod har varit mycket lärorik och utvecklande. Den har lagt
grunden till ett självförtroende som kommer att vara värdefullt ute i arbetslivet. Syftet med
exjobbet är definitivt uppnått genom att vi lyckats genomföra en utveckling med stöd av en
vald utvecklingsmodell. Även målet har uppfyllts genom att leverera ett system som
effektiviserar registreringen av dokument på CNSS. Applikationen innehåller en del tillägg
utöver kravspecifikationen som i sig förbättrar systemet men som naturligtvis inneburit större
tidspress för oss. Det vill säga, vi har till viss del frångått målet att resultatet ska
överensstämma med kravspecifikationen. Anledningen till detta är att det tillkommit
önskemål från företaget under resans gång som vi gärna ville tillgodose i så hög utsträckning
som möjligt trots att vi var medvetna om riskerna. Att implementeringen försenades två
veckor accepterades av företaget som till och med såg andra vinster med att dröja med
leveransen då den bättre passade in i deras tidsplanering. Vi har dessutom, på eget initiativ,
utvecklat bl a sökfunktionen mer än vad som egentligen var avtalat. Ur ett strikt
kvalitetsperspektiv är detta en brist från vår sida men det gjordes medvetet och företaget har
löpande hållits underrättat och sett stora fördelar med de nya funktionerna. Genom att följa
livscykelmodellen även i diskussionsavsnittet vill vi underlätta för läsaren att följa våra
reflektioner. Det finns självfallet, som vi nämnt tidigare, ingen skarp gräns mellan de olika
faserna men genom uppdelningen har det varit lättare att få struktur på diskussionen.
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Vi lade stor vikt vid planeringsarbetet och utgick ifrån att en bra planering lägger grunden för
ett lyckat projekt. Vi fick också positiv respons från företaget. Det största och avgörande
beslutet i planeringsfasen var vilken databas vi skulle utveckla, produkt-, kund- eller
dokumentdatabasen. Eftersom vi inte hade någon erfarenhet av ett längre utvecklingsprojekt i
den här storleken var det oerhört svårt att avgöra vilket system som kunde vara bäst lämpat
för en utvecklingsperiod av tio veckor. Vi försökte göra en grov uppskattning av
beståndsdelarna i de olika systemen och bestämde oss för dokumentdatabasen. Nästa
svårighet var att bedöma hur lång tid de olika faserna i livscykelmodellen skulle ta i anspråk.
Även här var det en grov uppskattning som fick avgöra men, skulle det senare visa sig, lite för
grov när det gällde realiseringsdelen.

Vårt WBS-schema har varit till stor hjälp under utvecklingsarbetet. Det har varit lätt att få en
överblick hur vi låg till, såväl för oss själva som för företaget. Dom höll sig kontinuerligt
informerade om hur vi höll planen. I vårt WBS-schema ingick en riskanalys som vi aldrig
hann sammanställa. Vi diskuterade en del kring eventuella risker men det dokumenterades
aldrig. När det gäller examensrapporten gjorde vi dispositionen enligt schemat men därefter
gick det en längre period då vi inte hann skriva någonting. Samtidigt kände vi båda att
utvecklingsarbetet krävde all fokusering, det var ju trots allt det som var själva syftet. Det har
dessutom visat sig att det planeringsarbete vi fått lära oss under utbildningen är otroligt viktigt
i ett systemutvecklingsprojekt.
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Vi fick en bra start på analysarbetet genom att en av företagets anställda sammanställde
stommen till en kravspecifikation. Det var lätt att arbeta vidare utifrån den och det sparade en
hel del tid. Vi insåg ganska snabbt att det första utkastet innehöll för mycket funktioner för att
arbetet skulle rymmas inom våra tio veckor och vi var tvungna att prioritera. Det visade sig
vara helt riktigt. När man läser kravspecifikationen i efterhand reagerar man på att
namnstandarden inte är konsekvent, engelska och svenska blandas. Applikationen är på
engelska och alla namn i kravspecifikationen borde naturligtvis också ha varit på engelska.
Men som helhet tycker vi att kravspecifikationen innehåller det som krävs.

Eftersom vi insåg hur centralt det är med en välstrukturerad databas, bestämde vi att först göra
en konceptuell modell för att bättre förstå sammanhanget och lättare kunna laborera med olika
lösningar.
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Enligt tidsplanen var vi nu inne i utformningsfasen men vår motivation var inte särskilt hög
att slaviskt följa metodstegen. Vi arbetade istället ganska mycket på intuition. Tack vare att vi
tidigare lagt ganska mycket tid på datamodellering var det nu förhållandevis enkelt att
fastställa utformning av entiteter, tabeller och relationer. Trots det var vi inte fullkomligt säkra
på att vi funnit den bästa lösningen.
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Arbetet med att skissa på alla flöden och transaktioner i applikationen tog flera dagar och var
ett besvärligt och tidsödande jobb. Den här tiden hade varit bättre att använda till realiseringen
eftersom vi ändå gjorde ganska stora avsteg från dessa skisser. Möjligtvis kan man säga att
detta arbete (som gjordes på whiteboard) främjade vår förståelse för olika sätt att lösa
navigering m.m.

Enligt livscykelmodellen är syftet med utformningsfasen även att bedöma och fastställa en
praktisk, teknisk lösning. Vi valde att utföra den här aktiviteten i realiseringsfasen istället
eftersom vi behövde testa ett antal olika kodlösningar för att gå vidare. Anledningen till detta
var att vi gick in på områden som var nya för oss och det kändes naturligt att göra ganska
ingående testmodeller för att förvissa oss om att tekniken fungerade i praktiken. Dessa
testmodeller utgjorde sedan basrutiner i det färdiga programmet. Att t ex göra en koppling
mellan klient och databas var ett moment som behövde utforskas ordentligt och vi tyckte det
var motiverat med en extra stor noggrannhet eftersom detta är en så pass grundläggande
funktion. Liknande utmaningar torde vara ganska vanliga vid all utveckling och vår
uppfattning är att livscykelmodellen är alltför strikt uppdelad i just dessa faser. I alla fall för
projekt av det här slaget. Därför finns det anledning att som utvecklare använda
livscykelmodellen som ett stöd snarare än ett strikt arbetsschema. Här i låg också en av
svårigheterna; i vilken utsträckning bör man följa modellen respektive arbeta intuitivt.
Eftersom vi har lång arbetslivserfarenhet, kändes det naturligt att våga ta flera egna initiativ.
Dessutom hade vi en styrka i att behålla perspektivet uppdragsgivare/leverantör, d v s, vi
skulle ju faktiskt leverera en beställd produkt som skulle fungera i en befintlig verksamhet.
Uppdragsgivaren fokuserade ju inte i första hand på vilken metod som användes.
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Det som främst kännetecknar realiseringen är att vi kom i tidsbrist mot slutet. Det här beror
till stor del på all tid som gick åt till egen utbildning. Största felet är missbedömning under
planeringsfasen och trots att det här problemet verkar vara vanligt i många liknande projekt,
är det svårt att avsätta lagom tid för kodningsarbetet. En lösning är att hålla företaget
underrättade om eventuella förseningar samt att korrigera tidsplanen. I vårt fall visade sig att
det snarare var en fördel för företaget att flytta fram leveransen.

Vi hade också en del problem med att dela upp arbetsuppgifterna i början. Efterhand hittade
vi en bra metod genom att jobba var för sig med enskilda programblock och sedan
sammanställa koden i en huvudfil med jämna mellanrum. Det här fungerar bra så länge man
inte jobbar fler än två och har kontinuerlig kommunikation.

Ett aktivt testande blev nyckeln till att säkra funktionalitet. Det var bra att anlita
användargruppen eftersom det är lätt att bli ”hemmablind” och utomstående har en bättre
förmåga att se funktioner och egenskaper från ett annat perspektiv. Synpunkterna från
testpatrullen förbättrade programmet på en rad punkter.

Om man tittar på koden så har vi varit konsekventa rakt igenom med namnstandard,
kommentarer samt sund strukturering. Det är verkligen värt mödan att namnge variabler,
procedurer och kontroller på ett sätt som gör det lätt att förstå vad de är. Att t ex alla listboxar
har namn som börjar på ���8 (combobox) är till fantastiskt stor hjälp när koden snart blir
ganska omfångsrik.
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Även här gjorde vi en missbedömning av tidsåtgången. Det gäller framför allt överföring av
befintliga värden från det gamla systemet. Det visade sig att vi blev tvungna att göra en
manuell överföring av ca 400 poster p g a dålig datakvalitet, vilket var ett tidsödande jobb.

Vi hade också missat att planera för installation och driftsättning. Därför blev det stressigt mot
slutet att snabbt ordna med dessa rutiner vilka tar ganska stor arbetsinsats i anspråk. Det bästa
hade varit att ganska tidigt planera för det här momentet som också inkluderar utbildning av
användarna. Nu blev det så att utbildningen flyttades i sista stund p g a att det var svårt att
hitta en tid som passade alla inblandade samt den höga arbetsbelastning företaget hade just då.
Systemet driftsattes alltså utan att personalen hade hunnit att få någon utbildning. Tack vare
programmets logiska uppbyggnad och goda användbarhet var det ändå möjligt att börja
använda systemet utan utbildning.
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Det var en stor styrka att ha ett välstrukturerat och flexibelt system. Versionshantering och
uppgradering fungerade mycket bra. Möjligen var det så att vi själva hade en extra fördel av
vår stora systemkännedom vid det här laget vilket en utomstående förvaltare givetvis inte
skulle ha. Men eftersom systemet är så väldokumenterat i både förvaltningshandbok och
användarhandledning torde även extern personal snabbt kunna skapa sig tillräcklig kännedom
för att kunna sköta drift och förvaltning på ett tillfredställande sätt.

��1�� !
�"
���	��"�����
�

Som en avslutning på vårt examensarbete gjorde vi en användarutvärdering på företaget. Den
bestod av de påståenden som finns i tabellen nedan. Graderingarna betyder:

1 Instämmer inte alls
2 Instämmer delvis
3 Instämmer till stor del
4 Instämmer helt

Användarna fick även möjlighet att skriva till egna kommentarer. Resultatet av
undersökningen visas i tabellen. Av dom tio anställda fick vi in svar från nio personer.

På egna kommentarer fick vi följande svar:

1 2 3 4

Det var lätt att lära sig det nya systemet. 0% 0% 11% 89%

Det är lättare att använda det nya systemet jämfört med det gamla. 0% 0% 11% 89%

Det nya systemet har inneburit tidsvinst vid registrering av dokument. 0% 0% 33% 67%

Jag är nöjd med utformningen av gränssnittet. 0% 0% 33% 67%

Jag är nöjd med utformningen av användarhandledningen. 0% 0% 33% 67%

Jag är nöjd med utformningen av hjälptexterna i programmet 0% 12% 50% 38%
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”Ej läst användarmanualen, programmet lättfattligt nog ändå.”

”Jag har faktiskt inte studerat handledningen, vilket ni kan tolka som att systemet är
lättanvänt.”

”Jag är en av de som utformat kraven på systemet, jag tycker att resultatet blev mycket bra
och det motsvarar till stor del de intentioner jag hade. Påstående nummer 3 ovan (tidsvinst vid
reg…), borde kompletteras med: Det nya systemet har inneburit tidsvinst vid sökning av
dokument = 4. Det innebär att man snabbt kan hitta rätt/sökt dokument för att få
sammanställningar projekt-vis och/eller dokumenttyp-vis, samt att man kan återanvända text,
vilket sparar tid och pengar.”

”Har efter lite användning upptäckt att det skulle vara bra med ett Errand-fält även för externa
dokument. Det skulle underlätta vid sökning av dokument.”

”Jag har inte stött på några problem med att använda systemet. Jag har inte hittat vägen till att
skapa en kalkyl. Finns det en kalkylmall i systemet eller är det något vi bör komplettera?”

”Har inte använt användarhandledning eller hjälptexter.”

”Jag uppskattar sökfunktionen som underlättar mycket för min del.”
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