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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur ett system baserat på 
Excel kan migreras till en webb- och databasplattform. Initiativtagare till 
arbetet är en avdelning vid Ericsson AB i Linköping. Avdelningen använder 
Excel till datalagring och presentation av testmiljöbeskrivningar och 
önskade migrera detta Excelbaserade system till ett webbaserat dito. Några 
av de problem som uppkommer vid migration är: nya säkerhetsrisker; hur 
data ska ordnas i databasen för att uppnå sökbarhet och versionshantering 
samt hur presentation av data ska styras. 

För att svara på dessa frågor har vi utfört en förstudie och en 
implementation av systemet Node Network Plan Database (NNP DB), 
vilket ämnar ersätta det Excelbaserade systemet. Rapporten beskriver hur: 
säkerhetsrisker har minimerats genom att införa lämpliga skydd; databasen 
har designats för att uppnå sökbarhet och versionshantering; presentation av 
data kan styras. 

NNP DB visar sig vara effektivare, ur ett tidsperspektiv, än det 
Excelbaserade systemet. Övriga resultat av migrationen diskuteras och 
presenteras i rapportens avslutande delar. 
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1 Inledning 
Lagring av data på företag kan se ut på många olika sätt. Av egna 
erfarenheter används många gånger kalkylblad och enklare textdokument 
som lagringsform av data. Ofta fungerar detta vid små datamängder och när 
en begränsad mängd personer nyttjar informationen. Då mängden data 
och/eller när andelen personer som är intresserade av informationen ökar 
har vi märkt att denna lagringsform snabbt blir ineffektiv. Några av 
problemen är att det är svårt att: hitta rätt information; hålla informationen 
uppdaterad och korrekt; skydda informationen från obehöriga. 

1.1 Bakgrund 
En avdelning vid Ericsson erfar just dessa problem, avdelningens anställda 
har stora datamängder lagrade i Excelfiler och önskade att effektivisera 
hanteringen av dessa data genom att migrera till ett databasbaserat system 
som administreras via ett webbgränssnitt. 

1.1.1 Beställare 
Initiativtagare till examensarbetet är ett projektkontor vid avdelningen 
BETE vid Ericsson AB i Linköping. Avdelningen tillhandahåller testmiljöer 
inom telekommunikation för interna och externa kunder. 

1.1.2 Uppdrag 
Beställaren använder sig idag av en kombination av ett 
dokumenthanteringssystem och Excel för att administrera nätverksplaner 
som beskriver testmiljöerna. För en djupare genomgång av det nuvarande 
systemet, se avsnitt 3.1. 

Beställaren såg ett antal brister i den nuvarande hanteringen av 
nätverksplanerna och ville därför migrera systemet till en webb- och 
databasplattform som kommer att heta Node Network Plan Database 
(NNP DB). 

Att flytta datalagringen och presentationen till NNP DB ger, enligt 
beställaren, bland annat följande fördelar: 

• centralisering av data, möjliggör: 

o enklare säkerhetskopiering 

o snabbare åtkomst till data 

• möjlighet till olika behörighetsnivåer 

• möjlighet att presentera skillnader (utföra diffar) mellan två givna 
planer 

• sökfunktioner 

 



 

2 

Beställaren hade, vid uppdragets start, förberett en kravspecifikation som 
sedermera kom att förhandlas och formuleras om. Den omförhandlade 
kravspecifikationen, i en rapportanpassad version, återfinns i Bilaga B: 
Kravspecifikation. 

1.2 Syfte 
Vi vill med denna rapport bidra med kunskap och erfarenheter inom, främst, 
området migrering från system som nyttjar Excel, för datalagring och 
presentation, till motsvarande webbaserade system. Huvudsyftet med 
examensarbetet är att migrera beställarens nuvarande system till en 
webbplattform utifrån den givna kravspecifikationen. 

Vidare är målet att utveckla våra egna förmågor inom 
programvaruproduktion då detta är den inriktning vi läser vid Linköpings 
universitets civilingenjörsutbildning inom datateknik. 

1.3 Avgränsningar 
Beställaren har kravställt att vissa tekniker måste användas, se avsnitt 3.2.2, 
vilket innebär att rapporten kommer att koncentreras runt dessa tekniker. 
Vidare behandlar vi i denna rapport enbart de delar av implementationen 
som är av relevans för rapportens frågeställning. 

1.4 Målgrupp 
Vi hoppas att rapporten kommer att visa sig användbar för både såväl 
beställare som för individer som ska utföra liknande uppgifter inom 
rapportens område. 

Läsaren förutsätts vara bevandrad inom kalkylprogramshantering, Excel i 
synnerhet, samt ha kunskaper inom databasteknik för att uppnå maximalt 
utbyte av rapporten. 

1.5 Frågeställningar 
Rapporten behandlar migration av Excelbaserade system till webb- och 
databasbaserade system. Delfrågorna är specifika för NNP DB och utgör 
tillsammans svaret på den mer generella huvudfrågan. 

Huvudfråga: 

Kan ett system som nyttjar Excel för datalagring och presentation migreras 
till en webbplattform med ett tillfredsställande resultat? 

Delfrågor: 

Hur ska data representeras i det nya systemet så att nätverksplanerna blir 
sökbara och versionshanterade samt stödjer samma informationsmängd 
som i det Excelbaserade systemet? 
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Hur uppnås den grad av flexibilitet som ställs vid utformning av 
nätverksplanernas utseende? 

Vilka säkerhetsrisker utsätts webbplattformen för, i relation till det 
nuvarande systemet, och hur kan dessa förebyggas? 

1.6 Struktur 
Rapporten är strukturerad enligt följande: 

Introduktion: Detta avsnitt introducerar läsaren till ämnet genom att 
beskriva beställaren och uppgiften, samt redogöra för rapportens syfte och 
frågeställning. 

Metod: Avsnittet beskriver hur arbetet genomfördes: vilka metoder som 
användes vid framtagande av prototyp, faktainhämtning samt vid 
implementering. 

Domänbeskrivning: I detta avsnitt beskrivs beställarens nuvarande system 
och hur det används. Vidare redogörs för relaterade system och hur de 
skulle kunna vara en del av en slutgiltig lösning. Slutligen redogörs för 
relaterat arbete. 

Teori:  Dessa avsnitt förbereder läsaren inför de implementationsspecifika 
avsnitten: Tekniska val och NNP DB. 

Tekniska val: I detta avsnitt redovisas och motiveras de tekniska val som 
har gjorts. 

NNP DB: Detta avsnitt presenterar lösningarna på de problem som nämns i 
frågeställningen. Därtill återfinns en jämförelse mellan nuvarande system 
och NNP DB. 

Diskussion och slutsatser: Detta avsnitt innehåller slutsatser och 
diskussioner. Vidare redovisas de problem som vi har stött på under 
examensarbetet. Dessutom diskuteras det som vi inte hann med att göra, 
men som är av intresse att undersöka vidare. 

1.6.1 Läsanvisningar 
Avsnitten introduktion, domänbeskrivning, NNP DB samt diskussioner och 
slutsatser är de delar som utgör rapportens kärna. I avsnittet 
versionshantering i databas bör åtminstone avsnittet om typ 2 studeras. De 
läsare som är, sedan tidigare, bekanta med webbapplikationer och ramverk 
och hur dessa är uppbyggda kan ignorera avsnitten om webbapplikationer 
och ramverk. 
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1.7 Typografiska konventioner 
Referenser sker enligt Vancouversystemet. I de fall då det existerar 
webbsidor som kan ge ytterligare information, anges dessa fall löpande i 
fotnoter. Programkod är skriven med fast teckenbredd och med en 
omgivande ram. Termer skrivs ut i dess helhet första gången de förkommer 
och förkortas därefter. Alla förkortningar finns listade i bilaga A.1 
Förkortningar. Termer som inte har någon allmänt vedertagen svensk 
översättning eller är, enligt oss, tydligare på originalspråket skrivs ut 
kursiverade. 
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2 Metod 
Vi inledde examensarbetet med en förstudie som innefattade analys av det 
nuvarande systemet samt en litteraturstudie. Implementationen av NNP DB 
är baserad på förstudiens resultat och denna implementation ligger som bas 
för rapportens slutsatser. 

2.1 Förstudie 
Förstudien inleddes med analys av beställarens nuvarande system och 
arbetssätt. För att få en överblick av vad beställaren efterfrågade utfördes 
följande aktiviteter: 

• Intervjuer med användare av det nuvarande systemet. Detta för att få 
klarhet i hur systemet används. 

• Observation vid användande av det ursprungliga systemet. Bra för 
att identifiera så kallad tyst kunskap, det vill säga undermedvetna 
handlingar som kanske inte dyker upp i vare sig kravspecifikation 
eller intervjuer [22]. 

• Analys av funktionalitet i det nuvarande systemet, läs mer i avsnitt 
3.1. 

• Den, av beställaren, skrivna kravspecifikationen analyserades. 

Utifrån ovannämnda aktiviteter arbetades ett nytt, internt, kravdokument 
fram med prioriterade krav. Kraven delades upp i funktionella och icke-
funktionella krav. De icke-funktionella kraven kategoriserades. Se Bilaga B: 
Kravspecifikation. 

Under förstudien utfördes dessutom en litteraturstudie inom området 
webbapplikationer och säkerhet samt en studie inom området 
versionshantering av tupler i relationsdatabaser. 

2.2 Utveckling 
Utifrån förstudiens resultat undersöktes vilka tekniker, ur ett 
implementationsperspektiv, som var lämpliga att använda. 

2.2.1 Prototyp 
Inledningsvis skapades en prototyp innehållandes de vyer som krävdes för 
att täcka de uppställda kraven. Varje vy hade viss funktionalitet för att visa 
hur det slutgiltiga resultatet var tänkt att fungera. Prototypen förbättrades 
ständigt, under en iterativ process, och utvecklades till den slutgiltiga 
produkten, jämför med evolutionary prototyping [13]. 
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Det som kännetecknar Evolutionary prototyping är: 

• Prototypen byggs med kvalité i åtanke. 

• Endast krav som förstås fullt ut implementeras i prototypen. 

• Prototypen används för att upptäcka dolda krav. 

2.2.2 Utvecklingsmetodik 
Under utvecklingen användes versionshantering av kod för att enkelt kunna 
spåra ändringar. Till detta användes versionshanteringssystemet 
Subversion1. Skriven kod granskades kontinuerligt för att upprätthålla god 
kvalité samt för att hålla varandra uppdaterade om vilka ändringar eller 
tillägg som gjorts. Vid problem fördes det diskussioner om hur en eventuell 
lösning skulle kunna se ut. 

2.3 Relation med beställare 
Under arbetets gång har veckovisa möten hållits och vi hade kontor på 
samma avdelning som beställarna. På mötena diskuterades bland annat 
kravförändringar och problem. Vidare presenterade vi produktens 
progression, såsom förändringar i användargränssnitt och funktionalitet. 
Detta innebar att vi kontinuerligt fick snabb återkoppling, vilket gav oss en 
heltäckande bild av vad beställaren önskade sig och kunde dessutom snabbt 
agera på felaktiga tolkningar av krav. 

När vi ansåg att systemet hade tillräcklig funktionalitet och stabilitet 
påbörjades acceptanstest. När systemets funktion och stabilitet verifierats av 
beställare sattes systemet i officiell drift. 

                                                

1 http://subversion.tigris.org/ 
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3 Domänbeskrivning 
Beställaren använder sig av kalkylblad (Excel-blad) för att administrera 
nätverksplaner. Dessa planer är beskrivningar över 
nodnätverkskonfigurationer. Kalkylbladen sparas i ett av Ericssons 
dokumenthanteringssystem. 

3.1 Funktionalitet i nuvarande system 
Informationen är uppdelad i tre delar: dokumenthanteringssystemet, 
nätverksplanerna i Excel samt systemets användare. 

3.1.1 Dokumenthanteringssystemet 
Dokumenthanteringssystemet som beställaren nyttjar klarar av att hantera 
flera versioner av samma dokument och det kan dessutom hantera olika 
tillstånd på dokumenten. Tillstånd på dokument kan vara till exempel draft 
(utkast) eller approved (godkänd). Versionerna markeras med hjälp av ett 
bokstavssystem där den första versionen har beteckningen PA1. Skapas en 
ny version ges den versionsbeteckningen PA2 och godkänns version PA2 
döps den till A, totalt finns då versionerna PA1 samt A. Nästa version får 
beteckningen PB1 och så vidare. Det är alltid möjligt att komma åt alla 
versioner av ett givet dokument. Vidare kan dokument checkas ut vilket 
innebär att det blir låst för redigering av andra användare tills dokumentet 
checkas in igen. 

De funktioner i EriDoc som avdelningen använder sig av återfinns i Tabell 
1. 

Tabell 1: Funktioner i EriDoc 

Kategori Funktion Nytta 

Data Checka ut och in 
dokument 

Ger en indikation på huruvida 
någon arbetar med dokumentet 
dessutom syns aldrig halvfärdiga 
dokument, såvida de inte checkas in 
halvfärdiga. 

Data Versionshantering Ger möjlighet att titta på tidigare 
versioner av dokumentet. 

Metadata Filnamn, tidsstämpling, 
skapare, 
versionskommentarer 

Användbar extrainformation. 

Metadata Automatisk 
namngivning av 
versioner 

Gör det enkelt att identifiera 
versioner, kronologiskt. 
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Dataåtkomst Åtkomstnivåer Endast behörig personal kan läsa 
och/eller ändra ett dokument. 

Dataåtkomst Länk till dokument, 
samt länk till senaste 
version av dokument 

Unika länkar för varje version gör 
att det är enkelt att dela med sig av 
dokumentet. 

3.1.2 Nätverksplaner i Excel 
Nätverksplanerna skapas och administreras via Excel 2003. En plan består 
av flertalet noder med ett antal parametrar kopplade till sig. En plan 
innehåller typiskt tio noder med totalt 150 parametrar som redogör för, till 
exempel, vilka nätverksprotokoll och hårdvara som används. 

Mallar 
Alla planer är baserade på en mall (template) som definierar vilka 
parametrar som ingår och hur dessa presenteras. Mallen är en Excel 
Template-fil (xlt). Parametrarna är grafiskt ordnande under noder. Se Figur 
1 för exempel på hur en av noderna, i detta fall BSC (under BSC 
DESCRIPTION), representeras i mallen. De gula fälten är parameterrubriker 
och de vita fälten är de fält där parameterdata fylls i. 

 

Figur 1: Del av en mall 

Vissa av parametrarna kan endast ha en begränsad mängd värden, i 
beställarens fall används dataverifieringsfunktionen i Excel för att definiera 
listor innehållandes de tillåtna värdena i mallen. Se Figur 2 för exempel på 
en lista skapad med dataverifieringsfunktionen. 

 

Figur 2: Lista skapad med dataverifieringsfunktionen i Excel 
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Data 
Nätverksplaner skapas utgående från ovannämnda mall. Data matas in i de 
vita fälten. I Figur 3 är parametrarna under ”Functions on RP boards” 
parametrar som kan ha flera värden, där varje nytt värde återfinns på en ny 
rad. Antalet rader kan vara godtyckligt många och vid behov av fler rader 
infogas dessa via kommandot infoga. Parametrar som representeras på detta 
vis kallas för grupperade parametrar. 

 

Figur 3: Utdrag från en nätverksplan 

Markering av ändringar 
Då beställarens dokumenthanteringssystem inte har specifika verktyg för att 
visa ändringar mellan två versioner av nätverksplaner markeras ändringarna 
manuellt med röd textfärg. Om exempelvis BSC 121 ändras till BSC 122 
mellan version A och B rödmarkeras BSC 122 i version B för att indikera 
att värdet har ändrats sen föregående version. 

I Tabell 2 återfinns en sammanställning av de funktioner i Excel som 
beställaren använder sig av. 

Tabell 2: Funktioner i Excel 

Kategori Funktion Nytta 

Utseende Bakgrundsfärger Ger en tydlig vy över vilka fält som är 
modifierbara och vilka som är statiska 
rubriker. 

Utseende Godtycklig 
placering av celler 

Möjliggör logisk uppdelning av 
kalkylbladet, parametrar som är 
besläktade kan grupperas tillsammans. 

Utseende Färgläggning av 
text 

Ändringar i en nätverksplan markeras 
genom att färglägga texten röd. 

Utseende Formatering av text Det går att göra celler mer framträdande 
genom att till exempel fetmarkera texten i 
dem. 

Utskrift Förhandsgranskning 
av utskrifter 

Ger möjlighet att kontrollera att utskriften 
kommer att bli läsbar och tillräckligt 
kompakt innan utskrift sker. 
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Data Dataverifiering av 
celler 

Det går inte att välja fel alternativ på 
givna celler, ger en lista över tillåtna 
alternativ. 

Data Kommentering av 
celler 

Ger en indikation på vilka värden som, 
typiskt, är tillåtna för en cell. 

Data Källor till 
dataverifiering 

Möjliggör att celler kan nyttja samma 
dataverifieringsalternativ. 

Data Kopiera innehållet i 
kalkylblad 

Minimera arbetet för att skapa nya 
nätverksplaner, då planerna ofta ärvs av 
tidigare projekt där endast ett fåtal 
parametrar ändras. 

Data Formler Möjliggör automatisk uträkning av, till 
exempel, månadskostnaden för en 
testanläggning. 

Utseende/Data Infoga och ta bort 
celler och 
rader/kolumner 

Ger möjlighet att lägga till och ta bort 
celler som saknas respektive ej används 
längre. 

Utseende/Data Bildvisning Kan visa bilder skapade i t.ex. Visio för 
att ge en översiktsbild av planen. 

3.1.3 Användare 
Systemet har tre grupper av användare: 

Projektledare har ansvaret för att hålla nätverksplanerna och mallarna 
uppdaterade. 

Testare läser hela eller delar av nätverksplanerna för att konfigurera 
hårdvara baserat på planen. 

Beställare bestämmer tillsammans med projektledarna hur ett specifikt 
nätverk ska konfigureras. 
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3.2 Kravspecifikation 
Nedan följer en sammanställning av de krav från kravspecifikationen som är 
av relevans för rapportens frågeställning. För fullständig kravspecifikation 
se Bilaga B: Kravspecifikation. 

3.2.1 Funktionella krav 
Beställaren önskar att det nya systemet ska vara lika kompetent som det 
nuvarande systemet med avseende på mallskapande och 
parameterkonfiguration. Det ska alltså vara möjligt att lätt lägga till/ta bort 
parametrar och att bygga en överskådlig vy över konfigurationen likt den 
som finns i nuvarande mall. Funktioner för dataverifiering ska finnas, 
exempelvis fördefinierade listor med tillåtna värden. Det ska finnas fyra 
typer av användare: user, administrator, expert samt database administrator 
som har olika behörighetsnivåer i systemet. 

Nätverksplanerna ska kunna versionshanteras likt hanteringen i nuvarande 
dokumenthanteringssystem. Det ska vara möjligt att presentera skillnaden 
mellan två nätverksplaner, utföra en så kallad diff. All data i 
nätverksplanerna ska vara sökbar. 

3.2.2 Plattform 
Vidare har beställaren som önskemål att systemet ska implementeras i, för 
dem, kända miljöer. Anledning till detta är att systemet lätt ska kunna 
underhållas och utökas i framtiden av personal på företaget. På serversidan 
innebär detta PHP 5.22 och MySQL 5.03 under Solaris 104. Klientsidan ska 
använda sig av Web 2.0-tekniker5, såsom AJAX6, för att ge en 
tillfredsställande användarupplevelse. Systemet ska fungera åtminstone med 
webbläsarna Internet Explorer 7 och Firefox 3.5. 

                                                

2 http://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php 
3 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/what-is-mysql.html 
4 http://www.opensolaris.com/learn/ 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_%28programming%29 
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3.3 Relaterade system och lösningar 
Vi undersökte system som potentiellt kunde lösa, åtminstone delvis, det 
uppställda problemet samt förde en diskussion huruvida dessa är lämpliga 
att basera en slutgiltig lösning på. Resultatet av detta presenteras nedan. 

3.3.1 Google Docs 
Google Docs7 är ett programpaket åtkomligt via en webbläsare. I paketet 
ingår det ett Excelliknande kalkylprogram. Programmet klarar av att utföra 
alla operationer som beställaren nyttjar i Excel förutom att 
dataverifieringsfunktionen inte klarar av att skapa listor. Viss 
versionshantering av dokument existerar i Google Docs. I jämförelse med 
dokumenthanteringssystemet hos beställaren saknas följande funktioner: 

• Det går inte att låsa dokument för redigering. 

• Versionshanteringen är baserad på tidpunkter då dokumentet 
sparades, snarare än explicita versionsmarkeringar. 

Beställaren hade krav på ytterligare funktionalitet i det nya systemet, utöver 
de som finns i det nuvarande. Några av dessa, som utgör motargument för 
användning av Google Docs, är: 

• Google Docs klarar inte av att söka på innehåll i dokument. 

• Versionshanteringen klarar inte av att presentera ändringar mellan 
två godtyckliga dokument eller versioner. 

Vidare skulle känslig information placeras hos ett annat företag, vilket 
förmodligen inte är önskvärt. 

Slutsats 
Google Docs är inte en lämplig grund att bygga det nya systemet runt på, då 
de ovanstående bristerna anses vara för stora. 

3.3.2 Inläsning av kalkylbladsdata 
En annan tänkbar lösning på beställarens problem är att det nya systemet 
hämtar information från de kalkylblad beställaren använder idag. Det nya 
systemet skulle i princip fungera som det nuvarande 
dokumenthanteringssystemet men med utökad funktionalitet, anpassat för 
nätverksplaner. Data från bladen skulle kunna ordnas på ett sådant sätt i 
databasen att till exempel sökning på kalkylbladsinnehåll möjliggörs. För att 
möjliggöra detta krävs det någon form av inläsningsfunktion för kalkylblad. 
Vi undersökte därmed några bibliotek, skrivna i PHP, för inläsning av 
existerade kalkylbladsdata. 

                                                

7 http://docs.google.com/ 
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En lista sammanställdes över bedömningspunkter som vi ansåg vara av vikt: 

• Framtidskompabilitet, idag använder sig Ericsson av Excel 2003, 
men i framtiden kommer de troligtvis att använda sig av nyare 
versioner. Därför finns det krav på att inläsningsbiblioteket är under 
konstant utveckling och har planerat stöd för framtida versioner. 

• Hur bra hanteras datainläsning från nuvarande 
nätverksplansdokument? 

• Hur lång tid tar det att läsa in dokumenten? 

PHPExcel 
PHPExcel är ett omfattande gratisbibliotek med många funktioner under 
senare tid har flertalet nya versioner släppts med fixar och nya funktioner. 
Källkoden uppdateras nästan dagligen. [3] 

Vid tester med några av beställarens nätverksplaner visar det sig att de tar 
lång tid att läsa in, över en minut. Excel 2007-formatet läses in betydligt 
snabbare. Samma dokument, konverterat till Excel 2007-format, lästes in på 
några få sekunder. Biblioteket klarar av att läsa in all data på ett korrekt sätt. 

PHP Excel Reader 
Biblioteket är gratis och har under det senaste året uppdaterats flertalet 
gånger med både fixar och nya funktioner. Biblioteket är enkelt att komma 
igång med men är inte lika omfattande som PHPExcel. Det nyare Excel 
2007-formatet stöds inte och det finns inga indikationer på att det kommer 
att stödjas i framtiden. [1] 

Läser in nätverksplaner snabbt, på några sekunder. Biblioteket kan inte läsa 
in valideringsdata från datavalideringsfält. 

ExcelExplorer 
ExcelExplorer är ett kommersiellt bibliotek som inte stödjer Excel 2007-
formatet. En licens kostar, för ett företag med flera användare, över 400 
amerikanska dollar. [2] 

Vid tester nyttjades demonstrationsläget som finns tillgängligt på 
produktens hemsida. Biblioteket klarar av att läsa in samtliga data från 
nätverksplanerna. 

Slutsats 
Enligt oss är det bäst lämpade biblioteket att använda till 
kalkylbladsinläsning PHPExcel. ExcelExplorer faller på att det har en 
licenskostnad och inget befintligt stöd för det nyaste Excel-formatet. PHP 
Excel Reader saknar även det stöd för det nya formatet och är till följd därav 
inte heller någon kandidat. PHPExcel har en stor brist i prestanda, men kan 
avhjälpas genom att nätverksplanerna först konverteras till det nyare 
formatet via Excel. 
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De problem som vi identifierade med att basera en lösning runt inläsning av 
befintliga kalkylblad presenteras nedan: 

• Nätverksplanerna har varierande placering av parametrar och 
grupperade parametrar kan ha godtyckligt antal rader. Detta innebär 
att det blir problematiskt att konstruera logik som tar beslut om 
vilken nod en given parameter tillhör. 

• Det nya systemet skulle vara beroende av Excel. 

Ovanstående punkter gör att vi inte valde att gå vidare med denna idé. 

3.4 Relaterat arbete 
Krüger [19] har presenterat ett antal anledningar till att använda sig av 
relationsdatabaser istället för kalkylblad vid lagring av data. Hon nämner att 
inmatning av data till en databas kan kontrolleras på ett mer strikt sätt än vid 
inmatning i kalkylblad. Till exempel kan enumerationer användas för att 
definiera tillåtna värden8. Många databashanterare har även stöd för 
referensintegritet och kan användas för att definiera tillåtna värden i andra 
tabeller. 

Vidare kan flera tabeller användas samtidigt för att presentera aggregerad 
data. Samma operation med kalkylblad blir komplicerad, i synnerhet när 
data återfinns på flera olika kalkylblad. För att presentera önskad data måste 
rätt kalkylblad hittas och väsentliga data kopieras in i ett nytt kalkylblad. 
Slutligen måste en formel konstrueras som åstadkommer någonting lämpligt 
med all data. Om detta bara sker en gång påstår Krüger att det måhända inte 
finns några tidsvinster jämfört med att konstruera en SQL-fråga som utför 
samma sak. Den stora vinsten för en relationsdatabas kommer då denna typ 
av operation behöver upprepas flera gånger. 

Slutligen nämner Krüger en av fördelarna med datalagring i kalkylblad är 
att: många vet hur de används; få vet hur kraften i relationsdatabas utnyttjas; 
det är enkelt att komma igång med ett kalkylblad medan en 
databasimplementation är relativt tidskrävande. 

I tillägg till Krüger nämner Bradley [10] att databaser är säkrare eftersom 
ändringar sparas direkt till skillnad från kalkylblad där sparningar måste ske 
explicit. I kalkylbladsfallet innebär det att data går förlorad om användaren 
glömmer spara en ändring eller vid en systemkrasch. Dessutom är databaser 
designade för att hantera stora mängder data. Kalkylblad kan visserligen 
hantera cirka 65 000 rader, men ett blad med så många poster är 
förmodligen obrukbart. 

                                                

8 Vi noterar dock att Excel erbjuder liknande stöd via dataverifieringsfunktionen 
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4 Teori 
Webbapplikationer kan delas upp i tre lager: presentation, logik och data. 
Dessa lager har skilda ansvarsområden och för att förenkla utvecklingen av 
lagren kan ramverk användas. I datalagret ska, som tidigare nämnts, data 
versionshanteras, vilket kan göras på ett antal sätt. 

4.1 Webbapplikationer 
Webbapplikationer är ofta uppdelade i tre lager [9], dessa är: 
presentationslager, logiklager och datalager. Se Figur 4. 

  

Figur 4: Trelagersarkitektur 

4.1.1 Presentationslager 
Presentationslagret i en webbapplikation utgörs av ofta av en kombination 
av HTML, CSS och JavaScript-kod som tolkas av klientens webbläsare. 
[26] 

Historiskt har klienterna varit tämligen primitiva och primärt renderat den 
HTML som logiklagret har tillhandahållit. För att lägga till eller modifiera 
information på en webbsida har det krävts att webbläsaren skickar data till 
logiklagret. Logiklagret processar dessa data och webbläsaren måste på nytt 
ladda hela sidan för att användaren ska se resultatet. Detta innebär att 
mycket redundant information skickas mellan presentations- och logiklager, 
vilket medför att presentationen kan upplevas långsamt, omständligt och 
inte särdeles användarvänligt. [14] 

JavaScript 
För att råda bot på ovannämnda problem kan JavaScript (JS) användas. JS 
infogas i HTML-kod och exekveras av webbläsarens JS-motor. JS kan ändra 
innehållet på klientens representation av HTML-dokumenten utan 
logiklagrets inblandning. Vidare kan JS direkt kommunicera med 
logiklagret, vilket medför att hela sidomladdningar inte längre behövs för 
informationsutbyte mellan dessa lager. [14] 
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Exempel på tjänster där tekniken används är Googles mail-tjänst, Gmail9 
och prisjämförelsetjänsten Prisjakt10. 

4.1.2 Logiklager 
Logiklagret kommunicerar med både data- och presentationslager. All data 
som ska från till datalagret från presentationslagret måste gå igenom 
logiklagret och vice versa. Lagret processar förfrågningar, tar beslut, utför 
beräkningar och är därmed central för webbapplikationens funktionalitet. 
Dynamiska skriptspråk såsom PHP och ASP.net11 utgör vanligen 
logiklagret. [26] 

PHP 
PHP är en akronym för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett brett använt 
skriptspråk med många användningsområden. Språket är speciellt lämpad 
för webbutveckling då det kan infogas i befintlig HTML genom speciella 
start- och sluttaggar, <?php och ?>. [26] 

Språket anses vara lätt att komma igång med för nybörjare, men saknar inte 
för den sakens skull kraftfulla funktioner för utveckling av mer avancerade 
webbapplikationer [23]. 

4.1.3 Datalager 
Datalagret ansvarar över förvaring och åtkomst av data. I webbapplikationer 
består datalagret oftast av en databashanterare såsom MySQL. [26] 

MySQL  
MySQL har en uppsättning databasmotorer, vilka har olika karaktäristik. 
Två av de vanligaste är MyISAM, som är standardmotorn, och InnoDB [5]. 
Skillnaderna mellan dessa är bland annat att InnoDB hanterar transaktioner, 
som uppfyller ACID-kriterierna, och har utökade integritetsfunktioner för 
till exempel främmande nycklar [4]. 

ACID står för atomicity, consistency, isolation och durability. Atomicity, 
antingen är en transaktion helt utförd eller inte utförd alls. Consistency, 
databasen har aldrig motsägelsefull data inlagd efter slutförd transaktion. 
Isolation, varje transaktion är isolerad, resultatet av en transaktion kan inte 
användas av någon annan transaktion innan transaktionen har avslutats. 
Durability, genomförda transaktioner får inte försvinna ur databasen, även 
om systemet kraschar. [27] 

                                                

9 http://mail.google.com/ 
10 http://www.prisjakt.nu 
11 http://www.asp.net/ 
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4.1.4 Kommunikation 
I avsnitt 4.1.1 nämns det att klienten kan kommunicera med logiklagret. Ett 
exempel på detta är Googles sökruta som ger förslag på sökord beroende på 
vilka bokstäver man har matat in. Varje bokstav som matas in skickas till en 
tjänst som returnerar ett antal lämpliga sökförslag, se Figur 5. Detta kan ses 
som ett remote procedure call (RPC). 

 

Figur 5: Exempel på en sökning på Google 

Ett RPC innebär att ett meddelande, med funktionsnamn och eventuella 
inparametrar, skickas till en annan process som utför en uppgift beroende på 
meddelandets innehåll. [15] För detta ändamål finns, för webbapplikationer, 
bland annat protokollen JSON-RPC och XML-RPC. 

XML-RPC är ett fjärrmetodanropsprotokoll som använder sig av XML för 
data och HTTP för transport. Specifikationen definierar hur en fråga och ett 
resultat ska se ut, samt vilka datatyper som kan skickas. Protokollet stöder 
även sändning av felmeddelanden. [8] 

XML 
Extensible Markup Language12 (XML) används för att strukturera data. Ett 
XML-dokument innehåller element och attribut. Ett element består av 
attribut och data men kan också innehålla andra element. I Exempel 1 
återfinns en exempel-XML. XML:en inleds med versionsindikering och 
vilken teckenkodning som används. På andra raden definieras dokumentets 
Document Type Definition (DTD). En DTD-fil innehåller grammatiska 
regler för hur XML-dokumentet ska vara strukturerat. På rad 3 börjar 
dokuments egentliga datainnehåll. Greeting-elementet är toppnivåelementet 
som innehåller message- och senders-element. Strängen Hej, världen! är 
data tillhörande message-elementet. senders-element kan innehålla flera 
sender-element och Name=”Kalle”  är ett attribut för sender-elementet, 
notera att element som saknar data kan förkortas. 

                                                

12 http://www.w3.org/XML/ 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE greeting SYSTEM "hello.dtd"> 
<greeting> 

<message>Hej, världen!</message> 
<senders> 
 <sender name=”Kalle” /> 
 <sender name=”Olle” /> 
</senders> 

</greeting> 

Exempel 1: XML 

Nedan återfinns ett DTD-dokument som kan användas för verifiering av 
XML:en i Exempel 1. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT greeting (message, sender)> 
 
<!ELEMENT message (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT senders (sender+)> 
 
<!ELEMENT sender EMPTY> 
 <!ATTLIST sender name CDATA #REQUIRED> 

Exempel 2: DTD 

JSON-RPC är ett fjärrmetodanropsprotokoll. Protokollet använder sig av 
JavaScript Object Notation (JSON). Protokollet stöder att flera anrop sker 
samtidigt från en klient, då varje meddelande tilldelas ett unikt id. Stöd för 
att skicka felmeddelanden finns också. Protokollet kräver inte något 
speciellt transportprotokoll, men TCP/IP-strömmar rekommenderas. [6] 

JSON 
JSON står för JavaScript Object Notation, vilket är ett, för människan, 
läsbart format för att representera datastrukturer. Datastrukturerna består av 
objekt som innehåller namn-värde-par, där namnet alltid är en sträng medan 
värdet består av till exempel en sträng, ett tal eller listor med ytterligare ett 
namn-värde-par. [7] 

I Exempel 3 återfinns en JSON-representation av Exempel 1. 

{ 
 ”message”: ”Hej, världen!”, 
 ”senders”: [ { ”name”: ”Kalle” }, { ”name”: ”Olle”  } ] 
} 

Exempel 3: JSON 
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4.2 Ramverk 
Ett ramverks huvuduppgift är att underlätta utvecklingsprocessen. Ramverk 
tillhandahåller en kraftfull verktygslåda för vanligt förekommande problem. 
I webbapplikationsramverk är Model-View-Controller-arkitekturen (MVC) 
populär. [21] 

4.2.1 MVC 
MVC, se Figur 6, är ett designmönster som förenklar applikationsutveckling 
och underhåll. För att uppnå detta delas applikationen in i tre logiska 
komponenter:  

• Model: är ansvarig för logiken i applikationen, såsom 
åtkomsthantering till databas eller autentisering. 

• View: är ansvarig för det grafiska gränssnittet mot användaren. 

• Controller: kopplar samman modellen och det grafiska gränssnittet. 
Denna komponent tar dessutom emot data från användaren och tar 
därefter beslut utifrån dessa data. 

Eftersom de olika delarna är löst sammankopplade finns möjligheten att vid 
utveckling dela upp arbetet mellan utvecklare och designers. Designers 
arbetar med vyn medan utvecklare kan koncentrera sig på modellen och 
integrering av hela systemet via kontrollern. [20] 

 

Figur 6: Model-View-Controller 

4.3 Informationssäkerhet 
Webbapplikationer exponeras för mer säkerhetsrisker än traditionella 
skrivbordsapplikationer. Detta beroende på att webbapplikationer är 
åtkomlig för illasinnade personer på ett annat sätt än 
skrivbordsapplikationer. För att få åtkomst till en webbapplikation räcker 
det med, i de flesta fall, en Internetuppkoppling medan i fallet med 
skrivbordsapplikationer kan det krävas fysisk tillgång till datorn som kör 
applikationen. [25] 
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Vid litteraturstudien identifierades säkerhetsrisker som är av relevans för det 
system som skulle implementeras. Dessa är: 

• Lösenordshantering [17, 24, 25] 

• Parametermanipulation [12, 16, 24, 25] 

• SQL-injektioner [11, 16, 17, 24, 25] 

• Cross-site scripting [11, 12, 16, 17, 24, 25] 

• Direkt åtkomst via URL:er [16, 24, 25] 

• Cookie poisoning [12, 25] 

4.3.1 Lösenordhantering 
För att förhindra att obehöriga från att göra ändringar i skyddad data krävs 
någon form av autentisering, detta kan göras med hjälp av användarnamn 
och lösenord. 

För att säkerställa att användarna inte använder lösenord som är lätta att 
gissa, bör lösenorden ha krav på längd och variation av teckentyper. 
Teckentyper kan vara versaler och gemener, siffror samt specialtecken, 
exempelvis %, ) och !. 

Vidare behöver lösenord lagras på ett säkert sätt i databasen, om databasens 
innehåll läses av obehöriga ska det vara omöjligt att se specifika användares 
lösenord. Nedan återfinns några lagringssätt för lösenord i databas. 

• I klartext: Lösenordet sparas i klartext i databasen. Detta är 
uppenbart inte bra eftersom en individ, obehörig som behörig, med 
tillgång till databasen kan direkt se användarnas lösenord. 

• Envägskrypterade: Lösenord krypteras med en så kallad 
envägskryptering. Exempel på envägskrypteringsalgoritmer är MD5 
och SHA-1. Algoritmerna är konstruerade på ett vis som gör det 
mycket svårt att finna vad originalvärdet är. Ordet hej krypterat med 
SHA-1 resulterar i hashvärdet (eller kondensatet) 
c412b37f8c0484e6db8bce177ae88c5443b26e92 vilket påtagligt 
skiljer sig från originalordet. Det finns dock problem med att enbart 
förlita sig på en envägskrypteringsfunktion. Till exempel kan 
hashvärden för givna ord, såsom ord från ordlistor, i förväg beräknas 
och placeras i tabeller. Tabellerna kan senare användas för att snabbt 
slå upp hashvärdens ursprungsvärden, en sorts baklängeskryptering. 

• Envägskrypterade + statiskt salt: Ett statiskt salt appliceras på 
lösenordet. Ordet hej slås ihop med, till exempel saltet, Ba12#5 till 
den resulterande strängen hejBa12#5 innan kryptering sker. Saltet 
kallas statiskt eftersom alla lösenord konkateneras med samma salt, 
ordet hemligt blir till exempel, med saltet ovan, hemligtBa12#5. 
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Fördelen med att salta lösenorden innan kryptering sker är att 
sannolikheten för att lösenordet finns i färdiggenererade tabeller 
sjunker avsevärt. Det återstår dock problem: två användare som har 
samma lösenord får fortfarande samma hashvärde; om det statiska 
saltet blir känt kan en ny tabell genereras med avseende på saltet. 

• Envägskrypterade + statiskt salt + dynamiskt salt: För att råda bot på 
problemen med det statiska saltet kan ett dynamiskt salt appliceras 
på lösenordet tillsammans med det statiska saltet. Det dynamiska 
saltet är unikt för varje användare och sparas vanligtvis tillsammans 
med det krypterade lösenordet. Tack vare det dynamiska saltet 
kommer det inte direkt vara synbart att två användare har samma 
lösenord och en attackerare behöver generera en ny tabell för varje 
dynamiskt salt. 

4.3.2 Parametermanipulation 
Denna attack utförs genom att felaktiga parametrar eller indata i formulär 
skickas till logiklagret och attackerarens förhoppning är att logiklagret 
svarar med ett felmeddelande som innehåller känslig implementationteknisk 
information. Exempelvis kan en felformaterad sträng utgöra en del av en 
SQL-fråga, förhoppningen är att ett felmeddelande presenteras 
innehållandes information om tabellnamn med mera. Denna information kan 
vara värdefull vid en senare attack, till exempel en SQL-injektion. 

För att skydda sig mot denna attack typ bör indata valideras och felutskrifter 
ska inte förtälja implementationsdetaljer. 

4.3.3 SQL-injektioner 
SQL-injektioner är ett säkerhetsproblem som kan förekomma då användare 
tillåts mata in data som utgör en del av en SQL-fråga. Injektionen sker 
genom att användaren matar in giltig SQL i textfältet, denna injektion kan 
användas för att till exempel manipulera data eller gå runt säkerhetsspärrar. 

I ett inloggningssystem där användare loggas in med användarnamn via ett 
inloggningsformulär som tar emot användarnamn och lösenord kan SQL-
frågan exempelvis se ut som i Exempel 4. Om frågan returnerar en rad 
innebär det att användaren har angivet ett korrekt användarnamn och 
lösenord. Om en illasinnad användare skriver in something' OR 'x' = 'x som 
lösenord blir den resulterande SQL-frågan enligt Exempel 5. Det sista 
villkoret 'x' = 'x’ kommer alltid att vara sant vilket betyder att den 
illasinnade användaren kommer att kunna logga in, bara ett giltigt 
användarnamn matas in. 

SELECT * FROM users WHERE username = 'userInput2' A ND 
password = 'userInput1'; 

Exempel 4: SQL-fråga för inloggning 
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SELECT * FROM users WHERE username = 'userInput2' A ND 
password = 'something' OR 'x' = 'x'; 

Exempel 5: SQL-fråga med SQL-injektion 

För att skydda sig mot injektioner bör alltid validering av användarinmatad 
data göras, till exempel kan indata filtreras ifrån vissa nyckelord. 

Många programmeringsspråk och ramverk har funktioner för att motverka 
SQL-injektioner, se exempelvis PHP:s mysql_real_escape_string13. 

4.3.4 Cross-site scripting 
Cross-site scripting (XSS) är en term för säkerhetsproblem som kan existera 
på sidor där användare tillåts mata in fritext, som i till exempel gästböcker. 
Om den inmatade texten är formaterad som korrekt skriptkod kan 
attackerare få klienter att automatiskt utföra operationer. Till exempel kan 
besökare till gästboken automatiskt bli omdirigerade till sidor med olämpligt 
innehåll, se Exempel 6. För att minska sannolikheten att denna typ av attack 
genomförs måste inmatning filtreras från bland annat skriptelement. 

<script> window.location(”http://elaksida.se”); </s cript> 

Exempel 6: Cross-site script 

4.3.5 Direkt åtkomst via URL:er 
Enkelt sagt går denna typ av attack ut på att en person gissar sig till 
sökvägar till icke publika delar av webbtjänsten. Ett exempel är att 
individen gissar sig till att en lösenordsfil finns med namn password.txt som 
innehåller systemets användare och lösenord. 

För att skydda sig mot detta ska känslig information inte vara direkt 
åtkomlig via URL:er eller att autentisering krävs för att läsa känslig 
information. 

4.3.6 Cookie poisoning 
Cookies, kakor, används för att till exempel spara information om vilka 
varor som har lagts i en kundkorg i en webbshop, om man senare besöker 
webbshoppen kan sidan identifiera vilka varor som tidigare har lagts i 
kundkorgen. 

Cookie poisoning går ut på att kakans innehåll modifieras. Om ovan nämnda 
webbshop har en funktion för studentrabatt kanske denna sätts via ett 
boolesk värde i kakan. Således kan en individ som inte är student om han 
eller hon ändrar kakans värde ändå få varor till rabatterat pris. 

                                                

13 http://php.net/manual/en/function.mysql-real-escape-string.php 
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För att skydda sig mot detta bör ej känslig information sparas i kakor. Om 
detta ändå måste göras bör kakans integritet säkerställas, via till exempel 
kryptering av kakans innehåll. 

4.4 Versionshantering i databas 
Kimball [18] beskriver tre typer av tillvägagångssätt, typ 2, 3 och 4, för att 
åstadkomma versionshantering av data i en databas. Kimball tar även upp 
två typer av tillvägagångssätt, typ 0 och 1, som inte versionshanterar data. 
Typ 0 innebär att data inte får ändras över huvudtaget. I databaser som 
använder sig av typ 1 skrivs värden över då de ändras, historiska värden går 
således förlorade. Vidare existerar det en hybrid, typ 6, som består av en 
kombination av typerna 1, 2 och 3. 

4.4.1 Typ 2 
I typ 2 associeras varje datapost med en versionsidentifierare, exempelvis ett 
heltal. När data ändras skrivs det inte över, som i typ 1, utan en ny post 
skapas med en versionsidentifierare som indikerar att den nyskapade posten 
är den som är aktuell. 

För att hämta ut data associerade med en viss version behövs endast en 
fråga, med rätt versionsidentifierare, göras mot databasen. I Tabell 3 visas 
ett exempel där versionsidentifiering sker med stigande siffror, där den 
senaste versionen har högst versionssiffra. ET-156 är alltså det nuvarande 
värdet ty det har högst versionsnummer. 

Tabell 3: Exempel på typ 2, variant 1 

dataId dataValue dataVersion 

1 Ethernet 1 

1 ET-156 2 

 

En variant på typ 2 är att varje dataändring markeras med information om 
vilka datum data är aktuell mellan. Två kolumner för versionsidentifiering 
krävs, en för startdatum och en för slutdatum. I Tabell 4 identifieras olika 
versioner med två datum och den senaste versionen markeras genom att 
inget slutdatum är satt, även i detta exempel är ET-156 det nuvarande 
värdet. 

Tabell 4: Exempel på typ 2, variant 2 

dataId dataValue startDate endDate 

1 Ethernet 2009-08-21 2009-09-01 

1 ET-156 2009-09-02  
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4.4.2 Typ 3 
I typ 3 sparas ändrad data i ett extra fält, nuvarande värde, medan den 
ursprungliga informationen sparas i ett fält originalvärde. Nackdelen är att 
historiska ändringar, det vill säga ändringar mellan ursprungligt och 
nuvarande värde, kommer att gå förlorade. 

I Tabell 5 finns ett exempel på typ 3. I exemplet har Ethernet ändrats till 
ET-156, dock går det inte att utifrån tabellen se om posten haft andra värden 
mellan Ethernet och ET-156. 

Tabell 5: Exempel på typ 3 

dataId dataOriginalValue dataCurrentValue 

1 Ethernet ET-156 

 

4.4.3 Typ 4 
I denna typ sparas ändringar i historiska tabeller, som liknar 
ursprungstabellen. Skillnaden mellan den historiska tabellen och 
ursprungstabellen är att den historiska innehåller en extra kolumn som 
indikerar vilket datum som informationen ändrades. 

I Tabell 6 finns ett exempel på typ 4. I exemplet har Ethernet ändrats till 
ET-10 som slutligen har ändrats till ET-156. 

Tabell 6: Exempel på typ 4, den undre tabellen är den så kallade historiska tabellen 

dataId dataValue 

1 ET-156 

 

dataId dataValue changeDate 

1 Ethernet 2009-08-21 

1 ET-10 2009-08-29 
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4.4.4 Typ 6 
Typ 6 är en hybrid av typerna 1, 2 och 3 (1 + 2 + 3 = 6). I typen används 
versionsidentifieringen från typ 2. En kolumn används för att indikera 
vilken post som innehåller den senaste versionen vilket är taget från typ 3. 
Fördelen med detta jämfört med typ 2 och 3 är att det går snabbt att se 
vilken version som är giltig (typ 2:s svaghet) och att det fortfarande finns 
spårbarhet (typ 3:s svaghet). 

I Tabell 7 finns ett exempel på typ 6. I exemplet markeras aktuell version, 
återigen ET-156, med Y. 

Tabell 7: Exempel på typ 6 

dataId dataValue startDate endDate currentIndicator 

1 Ethernet 2009-08-21 2009-09-01 N 

1 ET-156 2009-09-02  Y 
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5 Tekniska val 
Innan utvecklingen av NNP DB kan inledas måste ett antal tekniska val 
utföras. Dessa val innefattar: ramverk för presentations- och logiklager, 
databasmotor, versionshanteringstyp, kommunikationsprotokoll samt 
mallrepresentation. 

5.1 Presentationslager 
För att underlätta utvecklingen av systemets presentationslager användes 
Google Web Toolkit14 (GWT). GWT är en uppsättning verktyg som 
underlättar utvecklandet av avancerade webbapplikationer. GWT-kod skrivs 
i programmeringsspråket Java och koden kompileras sedan till JavaScript-
kod. De statiska delarna, såsom HTML och CSS, av systemet tillhandahålls 
av logiklagret. 

5.1.1 Varför GWT? 
Anledningen till att vi har valt GWT är följande: 

• GWT är, enligt oss, enkelt att använda för att skapa interaktiva 
webbapplikationer, vilket vi baserar på tidigare erfarenheter. 

• GWT kompilerar optimerad och komprimerad JavaScript-kod 
anpassad till de största webbläsarna. 

• GWT utvecklas aktivt av Google och används bland annat i Google 
Wave15, vilket indikerar att GWT är en mogen och kraftfull produkt. 

• GWT är väl integrerat med utvecklingsmiljön Eclipse som vi är väl 
bekant med. Vidare går det att debugga GWT-kod med verktyg i 
Eclipse. 

• Fastän GWT är Javabaserat finns möjlighet att bädda in JavaScript-
kod direkt i Java-koden. 

5.1.2 Tillägg till GWT 
Eftersom vi eftersträvade Excelliknande beteende vid mallskapandet innebär 
detta bland annat att presentationslagret måste hantera drag-och-släpp-
operationer. GWT-ramverket erbjuder ingen färdig lösning för detta, därför 
har ett tredjepartsbibliotek används till detta, gwt-dnd16. 

                                                

14 http://code.google.com/webtoolkit 
15 http://googlewave.com/ 
16 http://code.google.com/p/gwt-dnd/ 
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Vidare sker kommunikationen, se avsnitt 5.4, via XML-RPC även här 
saknas stöd i GWT-ramverket, vilket har kompenserats med ett 
tredjepartsbibliotek, xmlrpc-gwt17.  

5.2 Logiklager 
Det var av beställaren kravsatt att PHP skulle användas som skriptspråk i 
logiklagret. Då PHP, enligt oss, är tämligen spretigt valde vi att undersöka 
ett antal ramverk och det slutgiltiga valet föll på CodeIgniter. 

5.2.1 Varför CodeIgniter? 
De ramverk som undersöktes närmare var CakePHP18, CodeIgniter19, 
Symphony20, Yii21 samt Zend22. Att just dessa ramverk undersöktes närmare 
beror på att dessa frekvent dök upp i ramverksartiklar som lästes under 
förstudien samt att ramverken är under aktiv utveckling. Ramverken 
bedömdes utifrån ett antal punkter som, av oss, ansågs vara relevanta för det 
system vi skulle konstruera. 

Formulärhantering och dataverifiering 
Vi kom fram till att datainmatning i nätverksplanerna lämpligen sker via 
HTML-formulär. Stöd i ramverket för skapande av formulär samt hantering 
och verifiering av svarsdata var därför önskvärt. 

Model-View-Controller  
MVC-arkitektur var ett krav på ramverket eftersom ger en enkel och 
väldefinierad struktur för systemet. Detta gör att systemet blir överskådligt 
för personer som eventuellt senare kommer att underhålla systemet. 

RPC 
Ramverket bör ha stöd och funktioner för något av protokollen XML-RPC 
eller JSON-RPC. Detta för att vi avsåg sköta kommunikation, mellan 
presentations- och logiklager, via någon av dessa två. 

Databashantering 
Utökat stöd för databashantering var åtråvärt, till exempel funktioner för att 
motverka SQL-injektioner kommer att vara mycket användbara. 

Sessionshantering 
Då vi avsåg att nyttja kakor och sessioner i NNP DB undersöktes huruvida 
ramverken innehöll funktionalitet för att förenkla hantering av dessa. 

                                                

17 http://code.google.com/p/xmlrpc-gwt/ 
18 http://cakephp.org/ 
19 http://codeigniter.com/ 
20 http://www.symfony-project.org/ 
21 http://www.yiiframework.com/ 
22 http://framework.zend.com/ 
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Dokumentation och komplexitet 
Ett väldokumenterat ramverk ansågs vara av yttersta vikt. Källkoden ska 
inte behöva inspekteras för att utröna vad en given funktion gör. Ramverket 
ska även vara enkelt att komma igång med och inte vara allt för styrande 
gällandes exempelvis databasstrukturer. 

Felhantering 
Funktionalitet för att hantera felaktiga inmatningar kommer troligtvis att 
vara användbart då systemet till stora delar handlar om just inmatning. 
Vidare bör ramverket ha stöd för att logga eventuella databas- och skriptfel 
för att underlätta eventuell felsökning. 

Se Tabell 8, G och IG står för godkänd respektive icke godkänd eller saknad 
funktionalitet. Slutpoängen visar att CI och Zend delar förstaplatsen, men på 
grund av att vi endast behöver en av XML-RPC och JSON-RPC samt att 
komplexitetspunkten väger tungt valdes slutligen CI. 

Tabell 8: Ramverksjämförelse – PHP 

  CakePHP CodeIgniter Symphony Yii Zend 

Formulärhantering G G G G G 

Dataverifiering G G G IG G 

MVC G G G G G 

XML-RPC IG G IG IG G 

JSON-RPC IG IG IG IG G 

Databashantering G G G G G 

Sessionshantering G G G IG G 

Dokumentation G G G G G 

Komplexitet IG G IG G IG 

Felhantering G G IG G G 

Totalpoäng 7 9 6 6 9 

 

5.3 Datalager 
Datalagret utgörs av MySQL eftersom det var kravsatt av beställare. Valet 
av databasmotor stod mellan InnoDB och MyISAM, detta beroende på att 
de, som tidigare nämnt, är de vanligaste databasmotorerna. Valet föll på 
InnoDB. 
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5.3.1 Varför InnoDB? 
Valet av InnoDB grundas på dess integritetsfunktioner och stöd för 
transaktioner jämfört med MyISAM. Transaktioner kom att användas på 
flertalet ställen i NNP DB, exempelvis vid kopiering av nätverksplaner är 
fem olika tabeller inblandade. Om insättning av ett värde i någon av dessa 
tabeller misslyckas är det viktigt att kunna återställa databasens tillstånd 
innan kopieringen påbörjades, detta beroende på att det inte är önskvärt att 
ha inkompletta nätverksplaner i databasen. På grund ut av databasens design 
finns en stor mängd referenser mellan olika tabeller, InnoDB garanterar att 
dessa kopplingar refererar existerande poster. Det är till exempel omöjligt 
att ange en borttagen användare som ägare till en nätverksplan. 

5.4 Kommunikation 
Vi använde oss av XML-RPC som kommunikationsprotokoll och valde 
därmed bort alternativet JSON-RPC. 

5.4.1 Varför XML-RPC? 
Eftersom det i CodeIgniter finns stöd för XML-RPC och att XML-RPC-
biblioteket för GWT har tillräckligt god funktionalitet ansåg vi att denna 
kombination skulle vara en fullgod lösning för kommunikationen i systemet. 
Vidare har vi tidigare erfarenhet av XML-RPC i PHP-miljöer. 

5.5 Versionshantering 
För versionshanteringen för nätverksplansdata används typ 2 med varianten 
start- och slutversionsmarkeringar. Övriga versionshanterade delar av 
systemet använder sig av typ 2. 

5.5.1 Varför typ 2? 
Typ 3 är inte lämplig att använda i NNP DB eftersom den enbart lagrar 
information om nuvarande värden samt ursprungliga värden. Det krävs att 
varje förändring sparas för att diffar ska kunna utföras mellan godtyckliga 
versioner av nätverksplaner. 

Typ 4 valdes bort på grund av att vi inte ville ha ytterligare tabeller att 
administrera, i NNP DB:s fall skulle fyra tabeller extra fordras. 

Typ 6 erbjuder, enligt oss, ingen större fördel jämfört med typ 2 men 
introducerar extra komplexitet, därför används inte typ 6. 
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5.6 Mallrepresentation 
Beställaren önskade att mallskapandet i NNP DB helst skulle efterlikna det 
arbetssätt, beskrivet i avsnitt 3.1, de har i nuvarande systemet. För att 
åstadkomma detta krävs en hög grad av interaktivitet och därför måste 
mallredigeringen ske primärt i presentationslagret. Malldata måste 
representeras av en datastruktur som erbjuder möjligheten att beskriva 
följande: 

• Storlek på mallen i antal rader och kolumner. 

• Kolumnernas bredder. 

• Placering av parametrar och rubriker. 

• Vilka celler som är sammanfogade. 

• Vilka parametrar som är grupperade. 

Vidare behöver mallen representeras på ett sådant sätt att både 
presentations- och logiklagret kan tolka den. Detta beroende på att 
inmatning av data för nätverksplanerna sker lämpligen via formulär som 
genereras och hanteras av logiklagret. Logiklagret måste således kunna läsa 
den mall som skapats av presentationslagret. 

En datastruktur som med fördel kan användas, i dessa situationer, är XML 
då både GWT och PHP har rutiner för att läsa och redigera detta format. 
Dessutom är det via en DTD möjligt att verifiera att XML:ens struktur är 
korrekt. Det är även enkelt att göra tillägg och ändringar i ett befintligt 
XML-dokument. Valet föll således på XML. 
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6 NNP DB 
Den slutgiltiga produkten består av två hörnstenar, mallrepresentation och 
databasstruktur. För genomgång av slutgiltig produkt se Bilaga D: 
Slutprodukt. 

6.1 Tekniköversikt 
Datalagret hanteras av MySQL med InnoDB som databasmotor. Logiklagret 
använder sig av PHP med CodeIgniter-ramverket. Klientkoden utvecklades 
med hjälp av GWT med tredjepartsbibliotek till detsamma. En översikt finns 
i Figur 7. 

 

Figur 7: Översikt av systemet 

6.2 Nätverksplansmallar 
Som nämnt i avsnitt 5.6 valde vi att använda XML för att beskriva 
nätverksplanerna. I nedanstående avsnitt beskrivs strukturen på mallen 
utifrån ett exempel. 

6.2.1 Beskrivning av mall-XML 
I Figur 8 återfinns en del av en representation av en mall från den grafiska 
mallredigeraren. 

 

Figur 8: Grafiska representationen för mall-XML:en i mallredigeringsläget 
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I Figur 9 visas en nätverksplan, i redigeringsläge, som nyttjar mallen från 
Figur 8. I Exempel 7 hittas den korresponderande XML-filen. 

 

Figur 9: Nätverksplan med mall från Figur 8 i redigeringsläget 

Genomgång av mall 
Nedan beskrivs mallens olika delar och hur de tillsammans utgör en 
komplett beskrivning av nätverksplaners utseende. Mallen i sin helhet 
återfinns i Exempel 7, efter genomgången. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE template PUBLIC "-//Ericsson//EN" "templa te.dtd"> 

I denna del deklareras versionsnummer och teckenkodning vidare anges 
sökväg till mallens DTD – template.dtd, i detta fall ligger denna i samma 
katalog som XML:en själv. 

<template name="GSM" rowSize="10" colSize="6" > 

Här definieras namn och storlek på mall, i antal rader och kolumner. 

 <sizes> 
  <size col="0" width="100" /> 
  <size col="1" width="80" /> 
  <size col="2" width="80" /> 
  <size col="3" width="80" /> 
  <size col="4" width="80" /> 
  <size col="5" width="80" /> 
 </sizes> 

Sizes-elementet omsluter size-element, vilka innehåller information om 
respektive kolumns pixelbredd. 

<heading col="0" row="1" colspan="2" absoluteCol="0 "> 
  BSC DESCRIPTION</heading> 

Heading-elementet beskriver, via col och row, var en rubrik är placerad. 
colspan anger att rubrikens cell, i detta fall, går över två kolumner. 
absoluteCol är ett hjälpattribut som används vid utritning. Rubriktexten är 
heading-elementets datavärde, här BSC DESCRIPTION. 
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<parameter col="0" row="2" id="19" colspan="2"  
  absoluteCol="0" dir="1" /> 

Parameter-element har, i tillägg till Heading-elementets, attributen dir och 
id. dir anger var inmatning av parametervärde ska ske i förhållande till 
parameterrubriken. Till exempel anger värdet 1 att datavärden ska matas in 
nedanför rubriken och 2 till höger om. id-attributet används för att peka ut 
den, i databasen hemmahörande, parametern, mer om denna i avsnitt 6.3.1. 
Varje parameter-id kan endast förekomma en gång per mall. 

<colspan col="0" row="3" absoluteCol="0" colspan="2 " /> 

Detta element används för att låta att andra celltyper än parameterrubriker 
och vanliga rubriker gå över flera kolumner. 

 <expand col="0" row="6" expanded="3" colspan="3"> 
  <parameter col="0" row="6" id="13" colspan="1"  
   absoluteCol="0" dir="1" /> 
  <parameter col="1" row="6" id="20" colspan="1"  
   absoluteCol="1" dir="1" /> 
  <parameter col="2" row="6" id="14" colspan="1"  
   absoluteCol="2" dir="1" /> 
 </expand> 

Expand-elementet används för att indikera att parametrarna inom elementet 
tillhör en grupp. colspan-attributet anger hur många celler gruppen går över. 
expanded-attributet anger hur många rader gruppen ska sträcka sig över som 
standard. Se den rosa delen av mallen i Figur 8. 
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Mall-XML:en i sin helhet 
Nedan presenteras mallen som beskriver utseendet i Figur 8 och Figur 9. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE template PUBLIC "-//Ericsson//EN" "templa te.dtd"> 
<template name="GSM" rowSize="10" colSize="6" > 
 <sizes> 
  <size col="0" width="100" /> 
  <size col="1" width="80" /> 
  <size col="2" width="80" /> 
  <size col="3" width="80" /> 
  <size col="4" width="80" /> 
  <size col="5" width="80" /> 
 </sizes> 
 
 <heading col="0" row="1" colspan="2" absoluteCol=" 0"> 
  BSC DESCRIPTION</heading> 
 
 <parameter col="0" row="2" id="19" colspan="2"  
  absoluteCol="0" dir="1" /> 
 
 <parameter col="1" row="2" id="21" colspan="1"  
  absoluteCol="2" dir="1" /> 
 
 <parameter col="2" row="2" id="22" colspan="1"  
  absoluteCol="3" dir="1" /> 
 
 <colspan col="0" row="3" absoluteCol="0" colspan=" 2" /> 
 
 <heading col="0" row="5" colspan="2" absoluteCol=" 0"> 
  BTS DESCRIPTION</heading> 
 
 <colspan col="2" row="5" absoluteCol="3" colspan=" 2" /> 
 
 <expand col="0" row="6" expanded="3" colspan="3"> 
  <parameter col="0" row="6" id="13" colspan="1"  
   absoluteCol="0" dir="1" /> 
  <parameter col="1" row="6" id="20" colspan="1"  
   absoluteCol="1" dir="1" /> 
  <parameter col="2" row="6" id="14" colspan="1"  
   absoluteCol="2" dir="1" /> 
 </expand> 
 
 <parameter col="4" row="6" id="23" colspan="1" 
  absoluteCol="4" dir="2" /> 
</template> 

Exempel 7: Mall-XML 
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6.3 Databasimplementation 
Nedan redovisas, stegvis, hur nätverksplanerna och dess data har ordnats i 
databasen. Det slutgiltiga och fullständiga databasschemat för NNP DB kan 
ses i Bilaga C: Databasschema. 

6.3.1 Parameter- och nodstruktur 
Beställares nuvarande system har inte någon egentlig koppling mellan 
parametrar och noder mer än den grafiska uppdelningen i kalkylbladet. 
Denna koppling krävs i NNP DB för att möjliggöra de sökningar som 
beställaren önskade. Vi identifierade att följande saker måste uppnås av 
databasen: 

• En nod ska kunna innehålla en eller flera parametrar. 

• En nod ska kunna innehålla andra noder. 

• Dataverifiering ska kunna anges för parametrar. 

Utifrån dessa kriterier kom vi fram till databasstrukturen i Figur 10.  

 

Figur 10: Databasschema över nod- och parameterstruktur 

Första kriteriet uppnås genom att varje parameter innehåller en referens, 
främmande nyckel, till nodtabellen. På liknande vis sköts nod-till-nod-
referenser, där varje nod innehåller en föräldranodreferens. Om noden inte 
har någon förälder är detta fält ej satt. 

Som tidigare nämnts använder beställaren Excels dataverifieringsfunktion 
till att till exempel skapa fördefinierade listor. I databasen innehåller 
parametertabellen två attribut som tillsammans sköter 
dataverifieringsfunktionen i NNP DB, dessa är IsList och RegExp. Dessa två 
värden används av logik- och presentationslager för att verifiera 
användarinmatningar samt för presentation av de fördefinierade listorna. En 
lista representeras i databasen genom att IsList-värdet sätts till sann och att 
listans olika värden sätts i RegExp-fältet separerade med |-tecknet, 
exempelvis: CME20|CMS40. När IsList är satt till falsk används information 
i RegExp för övriga verifieringar, såsom att det inmatade värdet är ett heltal. 
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Som namnet antyder används reguljära uttryck23 för detta, exempelvis i 
fallet heltal ser information i RegExp ut som följande: [0-9]+ . 

6.3.2 Nätverksplaner och dess data 
Nätverksplanerna nyttjar mall-XML:en, vilken beskrivs i avsnitt 6.2.1. I 
denna XML anges vilka parametrar som ingår i mallen. Kopplingen mellan 
nätverksplan och mall sker genom att nätverksplanen har en referens till 
mallen i databasen. I malltabellen återfinns mall-XML:en i Layout-
attributet. Presentations- och logiklager nyttjar denna information för att 
tillsammans generera gränssnittet för inmatning av nätverksplansdata. När 
data från en ifylld nätverksplan sparas läggs dessa data i en separat 
datatabell. Denna datatabell innehåller värdet och referenser till vilken 
nätverksplan samt parameter data tillhör. Vidare anges vilken rad data 
tillhör, detta för att samma parameter kan förekomma flera gånger i de fall 
då parametern är del av en grupp. Se Figur 11. 

 

Figur 11: Databasschema över nätverksplaner och dess data 

                                                

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression 
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6.3.3 Versionshantering 
I Figur 11 saknas en viktig detalj nämligen versionshanteringen. Nedan 
redovisas de utökningar som krävs för versionshantering av mallar och 
nätverksplanerna samt dess data. 

Mallar 
Genom att dela malltabell i två delar där ena delen innehåller 
versionsspecifik data och den andra delen innehåller den data som är 
konstant, som till exempel mallnamn. Malldata versionshanteras enligt typ 
2. Detta kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12: Databasschema över malltabellerna 

Nätverksplaner 
Nätverksplanstabellen delas upp på liknande sätt som malltabellen, vilket 
kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13: Databasschema över nätverksplanstabellerna, med datatabellen 

Nätverksplansdata 
När en ny version av en nätverksplan skapas måste all data som är 
associerad med den tidigare versionen överföras, genom exempelvis 
kopiering, till den nya versionen. I beställarens nätverksplaner ändras, 
generellt sett, endast ett fåtal parametervärden mellan två versioner. Därför 
är det olämpligt att kopiera all data till de nya versionerna, då detta innebär 
att mycket redundant information kommer att sparas. Vi valde därför att 
anpassa typ 2 och med hjälp av två attribut, RevFrom och RevTo, definiera 
mellan vilka versioner givet data är giltigt. 
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Om data gäller för samtliga versioner sätts RevFrom och RevTo till 1 
respektive 999999999, som motsvarar oändligheten. För data som gäller 
mellan nätverksplansversionerna 2 och 6 sätts RevFrom och RevTo till 2 
respektive 6. Gäller data från version 7 sätts RevFrom och RevTo till 7 
respektive 999999999. När data ändras sätts tillfältet till nuvarande version 
minus ett och en ny post skapas med det nya värdet och fälten RevFrom och 
RevTo sätts till nuvarande version respektive 999999999. Om data tas bort 
sätts tillfältet till nuvarande version minus ett. Läggs data till skapas en ny 
post med det nya värdet med RevFrom satt till nuvarande version. 

6.4 Summering av avsnitten 6.2 och 6.3 
Det resulterande databasschemat ses i Figur 14, notera att detta schema inte 
är fullständig. Den är avskalad för att lyfta fram de delar som rapporten 
fokuserar på, det fullständiga schemat återfinns i Bilaga C: Databasschema. 

En nätverksplanrevision utgörs av NetworkPlan- och NetworkPlanRevision-
tabellerna. Den förstnämnda tabellen innehåller information om 
nätverksplanens namn och den andra tabellen innehåller den information 
som kan förändras mellan varje version, exempelvis versionsnummer och 
mall. I NetworkPlanRevision-tabellen refereras en mallversion, som 
återfinns i TemplateRevision- och Template-tabellerna som är strukturerade 
på liknande vis som nätverksplanstabellerna. TemplateRevision-tabellen 
innehåller XML:er som beskriver hur en nätverksplan ska formateras samt 
vilka parametrar som ingår. De ingående parametrarna beskrivs genom att 
XML:en pekar på parameterId:n som återfinns i Parameter-tabellen. 
Parametrarna ordnas under noder för att möjliggöra sökningar men även för 
att logiskt kunna gruppera relaterade parametrar. 
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När en nätverksplan redigeras sparas parametervärden i Data-tabellen som 
innehåller referenser till dels nätverksplanen och dels vilken parameter data 
tillhör. Data-tabellen versionshanteras dessutom, vilket gör diff-funktionen 
möjlig. 

 

Figur 14: Databasschema 

6.5 Säkerhetsaspekter 
De åtgärder som vidtagits för att öka säkerheten i systemet presenteras här. 

6.5.1 Lösenordshantering 
Användarnas lösenord behandlas enligt principen envägskryptering med 
statiskt och dynamiskt salt. Krypteringsalgoritmen som används är SHA-1. 
Det statiska saltet utgörs av en slumpvis vald sträng innehållandes stora och 
små bokstäver, siffror samt specialtecken, sparad i källkoden. 
Användarnamnet används som dynamiskt salt. 

6.5.2 Parametermanipulation 
Propagering av felmeddelanden till användare har stängts av för både PHP 
och CodeIgniter, detta för att förhindra att implementationstekniska detaljer 
presenteras vid ett eventuellt fel. Vidare har stor vikt lagts på att detektera 
och uppmärksamma användarna om felaktiga inmatningar. 
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6.5.3 SQL-injektioner 
CodeIgniter innehåller funktionalitet för att motverka SQL-injektioner. 
Dessa funktioner har använts där det är möjligt, i övriga fall har 
användarinmatade strängar som utgör delar av SQL-frågor verifierats med 
hjälp av reguljära uttryck. 

6.5.4 Cross-site scripting 
För att motverka XSS kodas HTML-taggar om så att de tolkas som text 
snarare än HTML-element. Exempelvis blir <script> omkodat till 
&lt;script&gt; vilket kommer, av en webbläsare, tolkas som texten 
<script> istället för ett script-element. 

6.5.5 Direkt åtkomst via URL:er 
Skript och övriga filer som utgör logiklagret har lagts utanför webbserverns 
rotkatalog vilket gör att de inte är direkt åtkomliga via URL:er. De enda 
filer som är åtkomliga utifrån är CSS- och JS-filer samt CodeIgniters 
ingångsskript. Detta ingångsskript har tillgång till de skyddade filerna inom 
ramverket och ansvarar över att hämta rätt information beroende på 
förfrågnings-URL. Vidare är varje säkerhetskänslig sida skyddad av 
autentiseringsmekanismer. 

6.5.6 Cookie poisoning 
Kakorna i systemet innehåller användaruppgifter som till exempel 
grupptillhörighet, vilken beskrivs med ett sträng-heltal-par. Detta gör 
kakorna till ett enkelt mål för Cookie poisoning då det är lätt att identifiera 
vilken del i kakan som anger behörighetsnivå. För att skydda kakorna 
integritet är de krypterade via funktioner inbyggda i CodeIgniter. 

6.6 Jämförelse mellan det nya och det gamla systeme t 
NNP DB skiljer sig från det nuvarande systemet på ett antal 
funktionsmässiga punkter. De delar som, främst, skiljer sig är följande: 

• I det nya systemet går det att på ett enkelt sätt att utföra sökningar 
utifrån nätverksplanernas metadata och/eller dess innehåll. 
Avancerade sökningar med kombinationer av parametrar och noder 
kan åstadkommas till följd av att NNP DB:s databasdesign. Jämför 
med nuvarande arbetssätt där det inte går att söka på planers 
innehåll. När en nätverksplan med önskat parametervärde ska hittas 
måste varje nätverksplan manuellt avsökas, vilket är en tidsödande 
process. 

• NNP DB stöd för flera behörighetsnivåer, som ger tillgång till olika 
delar i systemet. I det nuvarande systemet kunde vem som helst med 
skrivaccess till en nätverksplan ändra utseendet och dess innehåll, i 
NNP DB är detta två separata delar där förändringar av utseende 
kräver en högre behörighetsnivå än ändringar av innehåll. 
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• I NNP DB behövs inte längre ändringar i en nätverksplan 
rödmarkeras manuell då dessa upptäcks automatiskt av diff-
funktionen. Möjlighet att visa skillnader mellan två, av varandra, 
oberoende nätverksplaner finns, vilket tidigare bara kunde göras 
förhand. 

• I det nya systemet finns möjligheten att uppdatera nätverksplaner 
med nya mallar där data från föregående mallar automatiskt 
överförs. Vidare går det att, temporärt, visa data i en nätverksplan 
med en annan mall. 

• Vid uppdatering av parametrar eller utseende i en mall propagerar 
dessa ändringar direkt till de påverkade nätverksplanerna. För att 
uppdatera nätverksplaner med nytt mallutseende i det nuvarande 
systemet fordras det manuella operation på varje nätverksplan. 

• I det nya systemet är det möjligt att definiera tillåtna värden vid 
inmatningar av parametervärden. Användarna uppmärksammas om 
eventuella felinmatningar men tillåts fortfarande att spara ett otillåtet 
värde. I nuvarande systemet som, nyttjar Excels 
dataverifieringsfunktion, tillåts inte användare mata in otillåtna 
värden. Vidare finns en begränsad mängd fördefinierade 
verifieringskriterier i Excel, medan NNP DB endast begränsas av 
vad reguljära uttryck hanterar. 

• Grupperade parametrar i NNP DB kan enkelt utökas eller reduceras 
utan att påverka omgivande parametrar. Behövs en ny rad i Excel 
måste en ny rad infogas vilket påverkar omgivande parametrar. 

• NNP DB saknar funktionalitet för att beräkna formler. 

• NNP DB saknar möjlighet att fritt formatera celler vad gäller 
exempelvis färgläggning eller textformatering. 

6.6.1 Tidsjämförelser 
En tidmätning mellan det nuvarande systemet och NNP DB genomfördes av 
beställare, se Figur 15 för en sammanställning. Operationer som undersöktes 
var: 

• Skapa en ny nätverksplan utifrån en existerande mall och fyll i 
parametervärden. Operationen är inte särdeles vanlig då beställaren 
normalt utgår ifrån en existerande nätverksplan. 

• Skapa en ny nätverksplan med data från en existerande nätverksplan 
där den nya planen använder sig av en samma mall samt ändring av 
tio parametervärden. Denna operation är tämligen vanlig då planerna 
ofta ärvs från tidigare projekt. 
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• Skapa en ny nätverksplan med data från en existerande nätverksplan 
där den nya planen använder sig av en annan mall samt ändring av 
tio parametervärden. Operationen är förmodligen inte allt för vanlig, 
då ändringar i mall sker tämligen sällan, ett fåtal gånger per år. 

• Sökning efter givet parametervärde. I figuren anges genomsnitt på 
fem sökningar, i cirka 40 olika nätverksplaner. Notera att 
sökningarna har utförts av en insatt beställare som gissningsvis vet 
var han, eller hon, ska leta. Notera att vid sökning i NNP DB är 
användaren säker på att alla förekomster av sökt värde har hittats. 

Tidsmätningar
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Figur 15: Tidsjämförelser mellan de två systemen 
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7 Diskussion 
De punkter som diskuteras är tekniska val, databasimplementation, säkerhet, 
funktionalitet, kostnad, problem och framtida arbete. 

7.1 Tekniska val 
Generellt sett är vi nöjda med de tekniker och lösningar som vi har använt 
oss av. Svaret på frågan huruvida CodeIgniter var avgörande för den 
slutgiltiga lösningen blir nej. Vi tror att vilket som helst av de undersökta 
ramverken hade erbjudit tillräcklig funktionalitet. Det bör dock nämnas att 
valet av CI innebär att det blir lättare att, i framtiden, utöka systemet då CI 
erbjuder en väl dokumenterad struktur, i form av MVC, och är enkelt att 
sätta sig in i. CI har därutöver inneburit viss tidsbesparing då vi har använt 
oss av en del av de funktioner ramverket erbjuder, främst inom databas- och 
sessionshantering. 

Att implementera den grad av interaktivitet, som till exempel 
mallredigeraren kräver, utan att använda ett ramverk i presentationslagret 
skulle tidsmässigt vara ohållbart. Ingen jämförelse, likt den som gjordes för 
logiklagret, utfördes beroende på att vi var säkra på att GWT var det absolut 
bästa valet för oss. Vi är tämligen trygga i att påstå att GWT har förenklat 
och snabbat upp utvecklandet av klienten markant jämfört med övriga 
JavaScript-ramverk. Detta baserar vi på tidigare erfarenheter av GWT och 
andra JS-ramverk. GWT innebär även att vi kan nyttja den kraftfulla 
debuggern som finns i Eclipse vilket har medfört att buggar snabbt har 
kunnat elimineras. 

Om vi hade valt att representera mallarna med JSON, vilken är den enda 
konkurrent vi kan se, istället för XML tror vi att det inte hade påverkat 
resultatet nämnvärt, då både GWT och PHP har liknande funktionalitet för 
XML och JSON. Valet av XML-RPC som kommunikationsprotokoll beror 
främst på att CI saknar stöd för JSON-RPC. Även om JSON-RPC-stöd hade 
funnits i CI är vi säkra på att detta inte hade inneburit någon större skillnad 
för slutresultatet. 

7.1.1 Krav 
Vi ställer oss här frågan: Hur hade systemet sett ut om det inte förelåg krav 
på PHP och MySQL? 

Det första vi behöver ta ställning till är huruvida det ska vara en 
webbapplikation eller en traditionell skrivbordsapplikation. Det som talar 
för en webbplattform är det faktum att användare med olika operativsystem 
och skärminställningar kommer att nyttja systemet. I fallet med 
skrivbordsapplikationer introduceras användargränssnittrelaterade problem 
och testning i olika miljöer hade troligtvis fordrats. Detta hade tagit mycket 
tid i anspråk. I fallet med webbapplikation beter sig webbläsarna, av egen 
erfarenhet, tämligen lika oberoende av bakomliggande operativsystem. 
Ytterligare en aspekt värd att betänka är att ändringar i beteendet för en 
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webbapplikation slår igenom, i princip, direkt hos klienterna medan en 
skrivbordsapplikation hade krävt uppdateringar hos varje klient. 

Ett av kraven var att MySQL skulle användas som databashanterare, vi tror 
dock inte att MySQL var avgörande för resultatet. Många större 
databashanterare har den funktionalitet som vi använde oss av. 

Vi hade inte valt PHP i logiklagret, dock hade vi fortfarande använt oss av 
GWT. GWT är hårt sammankopplat med Java och att ha flera lager skrivna i 
samma språk hade gissningsvis inneburit en del arbetstidsbesparningar. 
Kommunikationen hade skett mellan komponenter skriva med samma 
programmeringsspråk och hade därmed, av erfarenhet, inneburit enklare 
kommunikationskod. Vidare förenklas utvecklingsprocessen då utvecklare 
enbart behöver lära sig ett språk, detta bör sänka risken för språktekniska 
misstag. 

7.2 Databasimplementation 
Databasdesignen erbjuder en hög grad av flexibilitet och kan hantera 
framtida ändringar av telekomstrukturer så länge noder och parametrar är 
centrala begrepp för att beskriva nätverksstrukturer. Gällandes 
versionshanteringstyp är inte typ 2 direkt avgörande för slutresultatet, både 
typ 4 och 6 hade fungerat. Dock innebär typ 2 mest kompakt lösning då typ 
4 kräver extra tabeller och typ 6 kräver extra attribut. 

Att använda InnoDB istället för MyISAM påverkar egentligen inte 
slutresultatet, men integritetssäkra relationer samt transaktioner gör 
systemet robustare, vilket vi värdesätter högt. 

7.3 Säkerhet 
Då systemet potentiellt exponeras för en stor mängd användare ansåg vi att 
säkerhetsområdet behövde extra uppmärksamhet och därför behandlas det 
relativt djupgående i denna rapport. Vi tror att vi har identifierat de största 
riskerna som NNP DB utsätts för och att dessa har motverkats på ett fullgott 
sätt. 

Vi valde att enbart studera litteratur inom området och utifrån denna studie 
fastslogs vilka risker som var aktuella för NNP DB. Givetvis hade en 
fullständig riskanalys här varit på sin plats, men på grund av att detta inte 
var, av beställaren, en högt prioriterad fråga genomfördes inte någon sådan. 

7.4 Funktionalitet 
Vissa funktionella skillnader finns mellan NNP DB och det nuvarande 
systemet. Viss funktionalitet saknas i det nya systemet, till dessa hör främst 
möjlighet att fritt formatera text och celler samt möjligheten att använda 
enklare matematiska formler. Dock är ingen av dessa saknade funktioner 
absolut nödvändiga för beställaren och är inte heller av relevans för 
rapportens frågeställning. 
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7.5 Kostnad 
Kostnadsfrågan värd att beakta, ett företag kommer förmodligen att fortsätta 
använda Excel oavsett om någon, eller några, system migreras till webben. 
Det finns alltså ingen besparning i form av minskade licenskostnader. Om 
webbapplikationen innebär ökad effektivitet jämfört med det tidigare 
arbetssättet förekommer en kostnadsminskning som är proportionerlig mot 
tidsbesparingen. Vid en migration bör alltså frågan huruvida det är värt det 
ställas. I fallet med NNP DB krävdes det cirka 30 mansveckor av arbete, 
vilket då innebär att det fordras ungefärligen 1200 av minskade 
arbetstimmar innan systemet har betalat sig, antagandes att vi var lika 
kostsamma som de användare som sedermera kommer att använda systemet. 

7.6 Problem 
Några större problem har egentligen inte uppstått under arbetets gång. Det 
enda problemet värt att nämna är att det vid systemets sluttester framkom 
det önskemål om utökad funktionalitet, detta trots att intressenter 
kontinuerligt har haft möjligheten att påverka slutprodukten vid de 
veckovisa mötena. För att undvika detta hade vi kunnat låta intressenterna 
själva testa produkten under dess utveckling. Detta hade kanske inneburit att 
önskemålen hade upptäckts tidigare. 

7.7 Framtida arbete 
Om mer tid hade funnits hade vi lagt denna på att göra mallredigeraren ännu 
mer flexibel. Till exempel hade vi utökat formateringsmöjligheter för celler 
samt implementerat möjlighet till att använda enklare formler. Dessutom 
hade import av existerande nätverksplansdata från Excel undersökts 
närmare. Vi misstänker dock att det inte hade vart möjligt att konstruera en 
algoritm som klarar av att hantera inläsning av samtliga data från de 
existerande planerna. Detta beroende på att planernas utseende, i vissa fall, 
avviker från den mall de är baserade på. Vidare hade det varit intressant att, 
grundligare, jämföra XML och JSON gällandes vilken som är mest lämpligt 
att använda för att beskriva nätverksplanernas utseende. 
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8 Slutsats 
Huvudmålet med examensarbetet var att främst uppfylla de krav som 
beställaren har ställt. Implementationen, NNP DB, uppfyller alla grundkrav, 
och ligger som bas för svaren på rapportens frågeställning, vilka presenteras 
nedan. 

Hur ska data representeras i det nya systemet så att nätverksplanerna blir 
sökbara och versionshanterade samt stödjer samma informationsmängd 
som det Excelbaserade systemet? 

Vi har i och med implementationen redogjort för hur relationer mellan 
noder, parametrar, nätverksplaner samt mallar kan ordnas i en databas för att 
uppfylla de krav som är relaterade till nätverksplansdata såsom sökbarhet. 
Vi nyttjar relationsdatabasen MySQL och dess databasmotor InnoDB för att 
åstadkomma integritetssäkra relationer samt transaktioner. Transaktioner 
visar sig vara nödvändiga då vissa databasoperationer involverar flertalet 
tabeller. 

Vidare har vi, via en litteraturstudie, presenterat olika sätt att, i en databas, 
versionshantera data på. Vi har i implementationen, till stora delar, använt 
oss av ett av dessa sätt, typ 2. Varje mall- och nätverksplansversion 
markeras med en versionsidentifierare i form av ett heltal. Data tillhörandes 
nätverksplaner versionshanteras speciellt, de innehåller två 
versionsidentifierare som tillsammans anger för vilka 
nätverksplansversioner givet data är giltigt. Detta innebär att enbart 
ändringar i parametervärden mellan två nätverksplansversioner genererar 
nya databasposter. 

Hur uppnås den grad av flexibilitet som ställs vid utformning av 
nätverksplanernas utseende? 

Den grafiska representationen av data i det nuvarande systemet kan 
överföras till NNP DB med hjälp av XML samt Google Web Toolkit:s och 
PHP:s XML-bibliotek. Vi använder oss av XML för att beskriva 
nätverkplanernas utseende samt för att ange vilka parametrar, 
hemmahörande i databasen, som ska ingå i en given plan. Eftersom XML är 
flexibelt är det enkelt att utöka vid behov, vilket gör att flexibiliteten, för 
utseendebeskrivningen, i princip blir obegränsad. Några, relativt, enkla 
ändringar i presentations- samt logiklager är det enda som fordras. 

Vilka säkerhetsrisker utsätts webbplattformen för, i relation till det 
nuvarande systemet, och hur kan dessa förebyggas? 

Vi har redogjort för vanligt förekommande säkerhetsrisker gällandes 
webbaserade system av NNP DB:s karaktär och har redogjort för vad som 
kan göras för att förebygga dessa risker. De risker som har identifieras är 
lösenordshantering, parametermanipulation, SQL-injektioner, Cross-site 
scripting, direkt åtkomst via URL:er samt Cookie poisoning. I och med att 
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vi förebygger dessa risker motverkar vi även det faktum att användare 
omedvetet kan orsaka skada. 

Kan ett system som nyttjar Excel för datalagring och presentation migreras 
till en webbplattform med ett tillfredsställande resultat? 

NNP DB visade sig, vid tidsjämförelser, vara betydligt mer effektiv än det 
nuvarande arbetssättet. Tack vare att data är ordnat i en databas utförs 
sökningar på en tiondel jämfört med det nuvarande förfarandet. Då data 
automatiskt passas in vid byte av mall ger detta en tidsbesparing i samma 
storleksordning som vid sökningar. Ytterligare en positiv effekt av 
migrationen är att även vanlig inmatning i NNP DB görs på cirka 60 % av 
tiden jämfört med nuvarande system. Som nämnt är den vanligaste 
operationen att kopiera en tidigare nätverksplan och endast ändra ett fåtal 
värden, i dessa fall kortas arbetstiden ner till en tredjedel. Dessa 
tidsbesparingar kan anses vara generella för alla system som har data 
spridda över flera kalkylblad. Ytterligare fördelar med att ha data i samma 
databastabell är att det tämligen enkelt att ta fram skillnader mellan två 
datamängder, utföra en så kallad diff; samma operation med Excel kräver, i 
stor omfattning, manuellt arbete. 

NNP DB erbjuder ett antal nya och ett antal förbättrade funktioner, men 
saknar ett fåtal, mindre essentiella, finesser som beställaren tidigare 
nyttjade. Vidare är det värt att nämna att webbapplikationen kan utvidgas 
och skräddarsys, vilket inte är fallet med Excel. NNP DB acceptanstestades 
av beställare under ett antal veckor, med positivt utfall, och sattes sedermera 
i drift med avsikt att ersätta det nuvarande arbetssättet. 
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Bilaga A: Termer 
I denna bilaga återfinns förkortningar och förklaringar på dessa. 

A.1 Förkortningar 
AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

CI CodeIgniter 

GWT Google Web Toolkit 

HTML Hyper Text Markup Language 

JS JavaScript 

MVC Model-View-Controller 

NNP DB Node Network Plan Database, namnet på det nya 
systemet. 

PHP PHP: hypertext preprocessor 

RPC Remote Procedure Call 

SQL Structured Query Language 

XML Extensible Markup Language 
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Bilaga B: Kravspecifikation 
Nedan presenteras den fullständiga kravspecifikationen. 

Funktionella krav 

Req 
ID Type Requirement 

Related 
requirement  Priority  Extra information 

F1 Functional 

The system shall at least support 
the same amount of information 
as the legacy system  1  

F2 Functional 
The system shall have support 
for network plan versions  1 

Compare with 
revision control 

F3 Functional 

The system shall support one 
draft version and multiple sharp 
versions of one specific network 
plan F2   

F3.1 Functional 
The system shall support tagging 
network plans as sharp    

F4 Functional 
The system shall support at least 
four different types of users  1  

F5 Functional 

Basic user shall be able to 
search, read and print network 
plans 

F1, F4, F28, 
F30 1  

F6 Functional 

Administrator shall be able to do 
the same as basic user but also 
have the ability to add, modify 
and delete network plans and 
use network templates 

F4, F5, F19, 
F20, F21, 
F22, F24 1  

F7 Functional 

Expert user shall be able to the 
same as administrator but also 
have the ability to add, modify 
and delete network templates. 

F4, F6, F11, 
F14, F17, 
F18 1  

F8 Functional 
DB Admin shall be able to add 
and modify users. F4 1  

F9 Functional 

The system should let all basic 
users use the system without the 
need for entering credentials  1  

F10 Functional 

The system should support 
Ericsson's single sign-on system 
for administrators and experts  3  

F11 Functional 

[Expert] It should be possible to 
add, remove and modify network 
templates F1 1 

Removal only 
allowed if no plans 
using the template 

F12 Functional 
Every network plan object shall 
relate to their upper level object.  1 

For instance, a BSC 
should relate to a 
STP and a 
parameter on the 
BSC should relate 
to the BSC itself 

F13 Functional 

It shall be possible for every 
network plan object to have 
multiple attributes  1  
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F14 Functional 

[Expert] It shall be possible to 
define a list of allowed values for 
a given attribute  1  

F15 Functional 
[Expert] It shall be possible to set 
allowed type for a given attribute  1 

E.g; Numeric, string, 
etc 

F16 Functional 
All erroneous input shall be 
marked with a warning F15 2  

F17 Functional 

[Expert] It shall be possible to 
update a existing network plan 
with a new network template  1 

This can be done by 
using some sort of 
"export data to new 
template" function in 
order to not mess 
the database up. 

F18 Functional 

[Expert] It shall be possible to 
define which data in a network 
plan that can be fetched from 
existing databases  3  

F19 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to use a network template when 
creating a network plan  1  

F20 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to export an existing plan to a 
new plan  1  

F21 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to create a new network plan 
using data from an old plan but 
with a new template  1 

See F17, very 
similiar requirement, 
only differs in what 
to do the with old 
plan. 

F22 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to enter, modify and delete data 
in the data fields for all network 
plan objects  1  

F23 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to select values from a 
predefined list when entering 
data  1  

F24 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to fetch data from existing 
databases F18 3  

F25 Functional 
It shall be possible to verify data 
against existing databases F24,F18 3  

F26 Functional 

[Administrator] It shall be possible 
to add http links to other 
documents  2 

E.g. documents 
stored in document 
system. 

F27 Functional 
It shall be possible to compare 
any two network plans  1 

And present a view 
of the differences 

F28 Functional 

It shall be possible to get a printer 
friendly version of the network 
plan  1  

F29 Functional 

The system shall provide a 
unique http link to every network 
plan  1  
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F30 Functional 
It shall be possible to search for 
network plans  1 

Providing project 
name, activity (sub 
project), network 
name, node names, 
etc  

Icke-funktionella krav 

Req 
ID Type Requirement 

Related 
requirement  Priority  Extra information 

D1 
Design 
Constraint 

The system shall be 
implemented using PHP 5.2  1  

D2 
Design 
Constraint 

The system shall be 
implemented using MySQL 5.0  1  

D3 
Design 
Constraint 

The system shall run on Apache 
2.2  1  

D4 
Design 
Constraint 

The system shall run on Solaris 
5.10  1  

D5 
Design 
Constraint 

The systems client side should 
be useable with Internet Explorer 
7 and Firefox 3.5  1  

      

T1 Testability 

The system shall have Unit tests 
for the functional requirements, 
where applicable  2  

      

U1 Usability 
The system shall have a 
graphical user interface  1  

U2 Usability 

The system shall be 
implemented using Web 2.0 
techniques, such as AJAX U1 1  

U3 Usability 
It shall be easy to maintain the 
templates  1 

About as easy as 
the legacy system 

U4 Usability 

The system shall present 
feedback when it's performing 
time consuming operations  1  

      

A1 Availability 

The system should always be 
able to present all versions of the 
network plans    

      

P1 Performance 

Performing template operations 
shouldn't take more than twice 
the time as it did in the legacy 
system 

U3 
2  

P2 Performance 

The response time when 
handling templates and plans 
shall be quicker than the one in 
the current document system  2  
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P3 Performance 
The time spent when searching 
shall be less than five seconds  1 

Worst case: 50 
simultaneous 
searches. 
Search results 
may be capped at 
50 hits 

      

S1 Scalability 

The system shall not have any 
limitations concerning numbers 
of templates and network plans. 
Only server capacaity should set 
the limit  1  

      

B1 Backup 
It should be possible to backup 
the data and restore it later  1 

For the IT 
personell 

      

O1 Other 
The system should have a user 
guide written in American English  1  

      

SE1 Security 
Passwords should comply with 
Ericssons' policies    
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Bilaga C: Databasschema 
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Bilaga D: Slutprodukt 
I denna del presenteras slutprodukten. För att gå från en tom databas till en 
användbar nätverksplan krävs följande steg: 

• Skapa noder och parametrar under Node Setup. 

• Skapa en mall på Templates-sidan samt aktivera mallen. 

• Skapa ett projekt och en aktivitet under Project Administration. 

• Skapa en nätverksplan på Project Administration-sidan. 

• Editera och spara nätverksplanen. 

Startsida (Home) 
I Figur 16 ses startsidan med alla flikar synliga. 

 

Figur 16: Startsidan 
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Nodadministration (Node Setup) 
Nodadministrationssidan används till att skapa, ta bort samt konfigurera 
noder och parametrar som används vid mallskapande. Tillåtna 
parametervärden kan anges via fördefinierade standardvärden, dessutom 
finns möjligheten att skapa egna listor samt utnyttja reguljära uttryck. Dessa 
tillåtna värden används senare för att verifiera inmatning av värden i 
nätverksplaner. I Figur 17 kan noderna med parametrarna ses i trädet till 
vänster och till höger syns parameterkonfigurationen. 

 

Figur 17: Nodadministration 

Malladministration (Template) 
Malladministrationssidan används för att skapa, kopiera och öppna mallar 
för redigering. Det går att aktivera och avaktivera en mall, vilket gör det 
möjligt respektive omöjligt att skapa nya nätverksplaner utifrån mallen, se 
Figur 18. 

 

Figur 18: Mallsidan 
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Mallredigering 
På mallredigeringssidan används de parametrar som skapats på 
nodadministrationssidan. Nodträdet kan ses till vänster i Figur 19. 

Mallen redigeras i en tabell, önskade parametrarna dras dit från nodträdet. 
Det är även möjligt att lägga till fritext direkt i tabellen i form av rubriker. I 
tabellen är det möjligt att sätta bredd på kolumner, slå ihop och dela celler 
samt lägga till och ta bort markerade rader och kolumner. Vidare går det att 
förhandsvisa mallen (hur den ser ut i nätverksplansläge), skapa nya 
versioner av mallen, ta bort mallen med mera. 

Vidare kan parametrarna grupperas. Denna gruppering visas som rosa i 
malltabellen, se Figur 19. 

 

Figur 19: Mallredigeraren 

Information om och möjliga operationer som kan utföras i markerade celler 
i malltabellen visas i dialogrutan Cell Settings, vilken kan ses i Figur 20. För 
parametrarna finns möjligheten att lägga informationsinmatning under eller 
till höger om parameterrubriken. 

 

Figur 20: Cellredigeringsmöjligheterna 
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Projektadministration (Project Administration) 
Denna sida är till för att administrera projektstruktur genom att skapa, 
redigera, öppna, stänga och ta bort projekt eller aktiviteter, se Figur 22.  

 

Figur 21: Projektadministration 

Nya nätverksplaner kan här skapas utifrån existerande aktiva mallar, visas i 
Figur 22. Möjlighet att kopiera och ta bort nätverksplaner finns också. 
Nätverksplaner kan kopieras till godtycklig aktivitet. 

 

Figur 22: Skapa en ny nätverksplan 

Bläddra (Browse) 
På bläddringssidan kan användare lista projekt med dess aktiviteter och 
nätverksplaner. I listan med nätverksplaner visas relevant metadata, så som 
om den används, dokumentstatus, vem som ändrade den senast och vilken 
mall som används. Från listan kan en nätverksplan öppnas för antingen 
visning eller redigering. Vidare går det även att markera två nätverksplaner 
och sedermera utföra en diff, läs mer om detta under rubriken Diffar. Bild 
från bläddrasidan återfinns i Figur 23. 

 

Figur 23: Bläddringssidan 
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Sök (Search) 
På söksidan har användaren möjlighet att söka efter nätverksplaner baserat 
på metadata eller planernas innehåll, se Figur 24. De flesta sökfälten ger 
förslag dynamiskt. Det finns ett avancerat sökalternativ som ger bland annat 
möjlighet att söka på kombinationer av parametrar i nätverksplanerna. 

 

Figur 24: Sökalternativ 

Efter en sökning visas en lista liknande den på bläddrasidan, med skillnaden 
att projekt och aktivitet visas vilket kan ses i Figur 25. 

 

Figur 25: Sökresultat 
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Nätverksplansredigering 
På sidan nätverksplansredigering anges nätverksplanernas parametervärden. 
Det går att: skapa nya versioner; sätta dokumentstatus; skriva 
versionskommentarer; lägga till länkar till andra dokument; byta mall; 
skriva ut, kopiera samt ta bort nätverksplanen. 

I Figur 26 ses en bild från nätverksplansredigeringssidan, där metadata ses 
överst och parametervärdena underst. De grupperade parametrarna, som 
visades som rosa på mallredigeringssidan, syns här under BSC-rubriken. 
Gruppen identifieras, på nätverksplansredigeringssidan, genom bland annat 
pilen, som används för att lägga till rader, uppe till höger, i gruppen, och 
kryssen kan användas för att ta bort hela rader. 

 

Figur 26: Nätverksplansredigeringssidan 

Förutom redigeringsläget kan en nätverksplan visas i ett visningsläge. I 
visningsläget går det inte att modifiera några data. 



 

62 

 

Diffar 
Skillnaderna mellan två givna nätverksplaner visas i Figur 27. Skillnaderna 
markeras med röd eller grön bakgrundsfärg i berörda celler, där den gröna 
färgen visar att ett värde har lagts till. Den röda färgen visar att cellens värde 
antingen har tagits bort eller ändrats. Genom att klicka på en cell som 
markerats röd visas information om det tidigare värdet i cellen. 

 

Figur 27: Presentation av skillnaderna mellan två nätverksplaner 

Användarinställningar (User Settings) 
På denna sida kan användare bland annat byta sitt lösenord och namn. Se 
Figur 28. 

 

Figur 28: Användarinställningar 
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Sidadministration (Site Administration) 
Sidadministrationssidan används för användaradministrering och några 
specifika inställningar för sidan. Se Figur 29. 

 

Figur 29: Sidadministration 

Manualsida (Manual) 
Manualsidan innehåller länkar till manualer för systemet samt en kortare 
genomgång av kända begränsningar. Se Figur 30. 

 

Figur 30: Manual 
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Buggrapportering (Bugs) 
På denna sida kan användare rapportera buggar samt ge förbättringsförslag. 
Se Figur 31. 

 

Figur 31: Buggrapportering 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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