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SAMMANFATTNING
Ipendo Systems AB är ett företag som tillhandahåller en webbaserad tjänst, Ipendo Platform, för
administration av immateriella rättigheter. De lagar och regler som reglerar hur immateriella
rättigheterna hanteras skiljer sig från varje land och tjänsten måste då innehålla information om
alla dessa. Dessa lagar eller regler, hädanefter regler, hålls uppdaterade utanför tjänsten i ett
Exceldokument, därefter importeras de till Ipendo Platform manuellt. Innan det görs måste de
valideras enligt förutbestämda restriktioner, detta för att de dels ska vara i rätt format för
Ipendo Platform eller någonting annat som måste vara i rätt format.
Syftet och motivationen till detta examensarbete är att man vill ersätta denna process med ett
enklare webbaserat adminstrationsverktyg som låter back-office hantera och uppdatera
reglerna och sedan själva utföra validering och importering. Detta gör att tid sparas och de
personer som jobbar med att uppdatera regler får feedback direkt från valideringen istället för
att man ska vänta på att en annan avdelning gör valideringen. Min uppgift var att undersöka hur
man skulle kunna utveckla ett sådant här verktyg och framställa en prototyp som visar på hur
det skulle kunna se ut och fungera. I prototypen ville man ha möjlighet för användaren att
redigera reglerna i ett rutnät, i stort sett på samma sätt som i Excel, men även automatisk
validering och versionshantering av regler, man skulle alltså kunna ha flera temporära versioner
av samma regler.
Redan från början visste man att det fanns ett utvecklingsverktyg som hade de grundläggande
förutsättningarna att kunna utveckla ett sådant verktyg, det var Visual Studio LightSwitch. Det är
ett ramverk till Visual Studio som förenklar utveckling av dataintensiva affärsapplikationer för
webben samt som en vanlig skrivbordsapplikation. Examensarbetets syfte skulle sedan bli att
utveckla en prototyp för administrationsverktyget med hjälp av LightSwitch, utvärdera den och
sedan dra en slutsats om huruvida man borde vidareutveckla prototypen eller se sig om efter en
annan utvecklingsmetod. Slutsatsen som kunde dras i slutet av examensarbetet var att
prototypen utvecklad i LightSwitch fungerar bra och är användarvänlig, men det finns vissa
begränsningar i utvecklingsmetoden som man bör ta ställning till om de går att förbise eller lösa.
Om de inte går att lösa eller förbise bör LightSwitch eventuellt inte användas som
utvecklingsmetod till den slutgiltiga utvecklingen av administrationsverktyget.

FÖRORD
Jag skulle vilja tacka Ipendo Systems och all dess personal för de låtit mig göra detta
examensarbete, speciellt Karin Ahlberg och Jesper Strige som har varit närmast under
utvecklingsprocessen. Att få arbeta tillsammans med ett företag inom den bransch jag är mest
intresserad utav har varit både lärorikt och roligt. Jag vill också tacka min underbara sambo
Amanda för att hon stödjer mig i det jag gör.
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1. INLEDNING
IPENDO SYSTEMS AB
Ipendo Systems AB är ett Linköpingsbaserat företag vars verksamhet kan delas in i två
affärsområden; Ipendo Solutions samt Solution Experts. Ipendo Solutions utvecklar en smart
webbaserad lösning för hantering av immateriella rättigheter vilket innefattar patent,
varumärken och även domännamn. Solution Experts fokuserar på att leverera en
lösningsorienterad konsultverksamhet. (1) Fördelningen på Linköpingskontoret ser ut ungefär
som att hälften arbetar inom Ipendo Solutions och hälften arbetar inom Solution Experts,
verksamhet bedrivs också på kontor i andra svenska städer. Verksamheten inom Ipendo
Solutions genomsyras av den egenutvecklade produkten, Ipendo Platform, och även det här
examensarbetet har en anknytning till denna.

BAKGRUND
Ipendo Platform är en webbaserad tjänst för underlättande av förvaltning av immateriella
rättigheter, ett exempel på detta kan vara ett patent på en innovation som behöver förnyas var
tionde år. Ipendo Platform är tänkt att vara ett hjälpmedel under den här processen och håller
reda på vilka bilagor som ska inkluderas, hur mycket som ska betalas och när det ska betalas
o.s.v. Dessa olika uppgifter är hårt reglerade av lagar och regler, som skiljer sig från varje land
där den immateriella rättigheten är tänkt att gälla. Då Ipendo Systems kunder, både inom
Sverige och internationellt, ofta har lösningar som måste skyddas i fler länder än de som kunden
opererar i måste även plattformen ha stöd för detta. Dessa regler uppdateras löpande och det är
såklart viktigt att plattformen även har de nya versionerna, denna uppdatering sker internt
inom Ipendo Systems. Det är i den processen problemet ligger och är också motivationen till det
här examensarbetet.
I nuläget sker hanteringen av regler med hjälp av ett Exceldokument innehållandes ett trettiotal
kolumner av varierande datatyper. Detta leder till en omständlig arbetsprocess där felsteg och
misstag är lätt att göra tack vare den extremt oförlåtande miljön med editerbara celler utan
någon som helst felkontroll. Om man begår ett litet misstag kan det vara väldigt svårt att
upptäcka och leder ofta till onödigt merarbete senare i processen. Efter önskade ändringar har
gjorts i Excel kör man ett valideringsscript som undersöker om de ändringar man gjort uppfyller
de krav som finns för just den specifika regeltypen.
Sammanfattningsvis kan man säga att arbetssättet med att uppdatera regler med hjälp av det
ovan nämnda metoden är ett osmidigt arbetssätt och man vill gärna hitta en annan lösning på
detta.

SYFTE OCH MOTIVATION
Syftet med att helt gå ifrån arbetet i Excel och den manuella valideringen är att underlätta
arbetet som sker back-office och undvika den krångliga processen samt eventuella fel och
misstag som är lätta att begå. En annan stor del som är ett önskemål från Ipendo Systems’ sida är
en väl fungerade versionshantering. I detta fall innebär det att man ska kunna spara sitt
pågående arbete och ta upp det vid ett senare tillfälle för att sedan kunna publicera sina
uppdateringar när man behagar.
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Motivationen till detta examensarbete är att undersöka huruvida ovan nämnda problem skulle
kunna lösas genom att utveckla ett eget verktyg som möter dessa kriterier. En viktig aspekt att
ta hänsyn till är att detta arbete inte är tänkt att resultera i en färdig produkt, utan syftet är
snarare att undersöka vilka alternativ som finns att tillgå och sedan utveckla en prototyp som
visar på vilka möjligheter och begränsningar som finns med den valda tekniken.

FRÅGESTÄLLNING
När arbetet inleddes var det redan tal om olika ramverk som kunde passa bra till det här
ändamålet. Ett krav från början var att det skulle vara webbaserat och där modularitet är ett
plus, alltså att man kan bygga på och utveckla systemet med nya funktioner när behov uppstår.
LightSwitch är ett tillägg och ramverk till Visual Studio, utvecklat av Microsoft, som används för
utveckling av affärsapplikationer av olika slag. LightSwitch bygger på redan existerande och väl
testade .NET-tekniker och andra plattformar utvecklade av Microsoft. LightSwitch bygger först
och främst på Silverlight som är ett ramverk för avancerade webbapplikationer, det liknas ofta
vid Adobe Flash då den delar många av dess kännetecken, man måste bland annat installera ett
tilläggsprogram till sin webbläsare för att kunna använda en Silverlight-applikation.
Då .NET är nästan uteslutande den utvecklingsmiljö som används inom Ipendo Solutions var det
önskat att verktyget skulle vara utvecklat inom de ramarna. Om det skulle visa sig att
LightSwitch inte lever upp till de krav som finns på verktyget som ska utvecklas skulle valet av
utvecklingsmiljö antagligen falla på ASP.NET, som är en välbeprövad webstandard inom .NETfamiljen, också utvecklad av Microsoft.
Frågeställningarna kan brytas ner i ett antal punkter:







Vad krävs av en webbapplikation för att kunna ersätta Excel?
Är LightSwitch ett bra alternativ för utveckling av det här verktyget? Vilka är fördelarna
och nackdelarna?
Vad finns det för alternativ förutom LightSwitch? Vad är fördelarna och nackdelarna med
de lösningarna?
I framtiden kan man vilja utöka applikationen med annan funktionalitet, hur ser det ut
med utökningsbarheten?
Hur gör man ett versionshanteringssystem på bästa sätt och hur implementeras det i
vald utvecklingsmetod?
Hur ser det ut med möjligheterna att validera data automatiskt?

För att svara på dessa frågeställningar ska en prototyp utvecklas. Denna ska vara ett exempel på
hur ett fullskaligt system skulle kunna se ut och fungera, om det visar sig att den uppfyller de
krav som ställs och presterar bra är ambitionen sedan att Ipendo Systems ska vidareutveckla
prototypen för att till slut använda den i sin dagliga verksamhet.

ARBETSMETOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Arbetet inleddes med att skaffa sig teoretiska kunskaper om olika lösningar inom .NET,
däribland såklart LightSwitch. Olika internetkällor har uteslutande används för insamling av
fakta, däribland även forum som StackOverflow.com.
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AVGRÄNSNINGAR
Tio veckor är en relativt kort tid och man måste därför göra rimliga avgränsningar och
antaganden om vad man kommer hinna med. Det första att göra var att läsa på teorin om olika
tekniker, främst inom .NET-familjen, för att sedan läsa på hur man skulle kunna kombinera
dessa till en effektiv utvecklingsmetod. En prototyp skulle utvecklas med hjälp av Visual Studio
LightSwitch och sedan utvärdera hur den fungerar samt om den uppfyller de krav som ställts.
Om det visar sig att den inte håller måttet ska en annan utvecklingsmetod hittas och utvärderas,
detta hanns dock inte med och det var en avgränsning man från början visste att den skulle
behövas tas.

SPRÅKBRUK
Den här rapporten är riktad till läsare som är någorlunda insatta programmerare och som har
erfarenhet inom programvaruutveckling, nödvändigtvis inte .NET, men det förutsätts att läsaren
förstår vanligt förekommande termer och grunderna bakom webbutveckling.
Inom mjukvaruutveckling är engelska det enda språket som används, nu finns det ju såklart
undantag men oftast är det engelska som används när man ger namn åt i princip allt. Då denna
rapport skrivs på svenska skulle det kunna falla sig naturligt att alla engelska definitioner
översätts till den svenska varianten, men situationen här blir lite speciell. Eftersom målgruppen
för denna rapport är personer som är bevandrade inom de här kretsarna och använder dessa
engelska benämningar dagligen, blir det naturligt att man använder dem i både svenskt tal och
skrift. Och då man är van vid den engelska benämningen kan det också bli svårare att förstå om
en försvenskad variant används. Jag valt att inte översätta relevanta engelska definitioner till
svenska, dels för att det försvårar förståeligheten för läsaren samt att ofta är den svenska
översättningen inte tillräckligt bra beskrivande för att läsaren ska kunna relatera till vad det
egentligen är för något.

GLOSLISTA
En gloslista finns bifogat i slutet av denna rapport. Den innehåller förklaringar på definitioner
och förkortningar som förekommer i detta arbete, det finns inga hänvisningar till denna lista i
texten men om det är något ord eller förkortning som är oklart finns det med stor sannolikhet
förklarat i gloslistan.

DISPOSITION
Detta examensarbete är indelat i sju kapitel, exkl. inledningen, här följer en kort sammanfattning
dessa.

Bakgrund
Här får läsaren bakgrundsinformation inom de områden och tekniker som behövs för att lättare
förstå de resterande kapitlena. Stor tyngd läggs på LightSwitch och hur det fungerar.

Kravspecifikation
Kravspecifikationen innehåller de kriterier som den slutgiltiga prototypen ska uppfylla, men
även sådana som mer ses som en bonus om de finns med. Även ett möjligt scenario finns med
som kan användas senare i utvärderingen av prototypen.
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Analys
Detta kapitel diskuterar hur kraven i kravspecifikationen kan lösas och hur den nuvarande
arbetsmetoden är samt hur man vill att den ska bli med en eventuell vidareutveckling av
prototypen. En kortare introduktion ges även inom ASP.NET Dynamic Data, som är en god
kandidat om det visar sig att LightSwitch inte uppfyller de krav som ställs.

Design
Här beskrivs versionshanteringen och valideringen i prototypen. Extra tyngd läggs på att
förklara versionshanteringen då det är något som inte finns inbyggt stöd för i LightSwitch utan
en egen lösning utvecklades.

Implementation
Detta kapitel beskriver kort hur själva utvecklingsprocessen gick till och hur det generellt sett är
att utveckla en LightSwitch-applikation. Även hur gränssnittet ser ut och fungerar i LightSwitch.

Utvärdering
Här ges en utvärdering huruvida prototypen uppfyller de krav som ställts. Prototypen
presenteras i form av skärmdumpar med tillhörande beskrivning, det diskuteras även om en
vidareutveckling av prototypen skulle kunna innebära en förbättring i arbetsflödet.

Slutsats och diskussion
Här diskuteras hur den utvecklade prototypen presterar, vilka nackdelar och fördelar som finns
samt hur man kan tänka när man väljer mellan att vidareutveckla LightSwitch-prototypen eller
sikta in sig på en annan utvecklingsmetod.
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2. BAKGRUND
RELATIONSDATABAS OCH SQL SERVER
Information om en regel består av ett trettiotal attribut med olika relaterade data, därför passar
en relationsdatabas ypperligt i det här fallet. Det finns ett flertal olika varianter av
databashanterare som man måste välja mellan, en del är open source som t.ex MySQL och andra
är closed source. Då Ipendo Systems är starkt Microsoft-mjukvaruorienterat använder de sig
redan av SQL Server till sina egna produkter och tjänster, så valet föll sig ganska enkelt. De stora
databashanterarna fungerar och beter sig i stort sätt likvärdigt, så vilken som hade valts hade
inte spelat så stor roll i slutändan.
SQL Server är en databashanterare för relationsdatabaser utvecklat av Microsoft AB, den första
versionen släpptes skarpt i slutet av 80-talet. Det var den första riktiga databashanteraren som
var tänkt att köras på pc-plattformen, de andra systemen som fanns på marknaden då var mest
utvecklade för Unix och framförallt stordatorer. (2)
En relationsdatabas är en databas där data är organiserad i relationer, även vanligare kallat
tabeller. Jag kommer använda benämningen ”tabell” hädanefter då det har blivit den
benämningen man använder när man talar om relationsdatabaser. En tabell består av tuples och
attribut, kanske mer känt som rader och kolumner. Alla attribut har en bestämd datatyp och
måste vara densamma för alla rader, eller poster. Raderna behöver inte ha någon speciell
ordning eller sammankoppling men däremot kolumnerna har en speciell ordning. För att
identifiera en speciell rad i en relationsdatabas använder man något som inom dessa
sammanhang kallas för en primary key, som för varje rad antar ett unikt värde. Det är också
vanligt att en tabell innehar foreign keys, vilket per definition inte är en nyckel, utan det är en
hänvisning till en primary key i en annan tabell. På så sätt refererar en rad i en tabell till en rad i
en annan eller samma tabell.
Då själva grundsyftet med det här examensarbetet är att undersöka huruvida ett webbverktyg
kan ersätta ett omständligt arbete i Excel måste man tänka på hur Excel är uppbyggt. Eftersom
Excel just bygger på tabeller med rader och kolumner passar det väldigt bra att använda sig av
en relationsdatabas som ersättare. Excel har ju inte stöd för foreign keys och liknande
referensmetoder som vanliga relationsdatabaser har, men att ha sådana fördelar i databasen
kommer underlätta väldigt mycket.

WEBBUTVECKLING I .NET
.NET Framework är ett mjukvaruramverk utvecklat av Microsoft primärt riktat mot att köra
applikationer under Windows. Dess primära syfte är att man ska kunna använda det
programmeringsspråk man vill, av de som stöds, och få samma slutresultat. Exempel på de språk
som stöds är C#, VB.NET och C++/CLI. När du utvecklar inom .NET-domänen betyder det inte att
du gör rena desktopapplikationer, man kan lika gärna göra avancerade webbapplikationer som
mycket väl möter de krav som ställs på en modern webbsida.

SILVERLIGHT
Silverlight är ett applikationsramverk utvecklat av Microsoft avsett för att utveckla och köra
avancerade internetapplikationer, där mycket av de bakomliggande syftena och
användningsområdena liknar de hos Adobe Flash. Precis som Flash kräver Silverlight att ett
insticksprogram installeras till webbläsaren. Silverlight har officiellt stöd för att köras under
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Windows och OS X (3), men det finns även en icke officiell open-source version till Linux, dock är
denna nedlagd och stödjer bara Silverlight version ett och två. (4)
Till en början var Silverlight primärt tänkt för streaming av ljud och bild men senare under
utvecklingen lades det till stöd för grafik och mer avancerade kontroller för presentation och
inmatning av data. Silverlight används på förhållandevis få webbsidor i nuläget, den kanske mest
kända webbplatsen som använder Silverlight är Netflix.com.

LIGHTSWITCH
När man bygger affärsapplikationer är det i nästan alla fall data som är i centrum, man bygger
sin applikation runt en databas och dess interface är baserat på den. Man har länge strävat efter
att förenkla för utvecklarna genom nya utvecklingsmetoder, UI designers, olika sätt att hantera
data-binding där Entity Framework är ett populärt val. Kontentan av detta blir till slut att
komplexiteten blir hög och man har så många olika tillvägagångssätt att det blir svårt att hitta
det som passar bäst för ens eget ändamål. För att råda bot på detta införde Microsoft år 2011
Visual Studio LightSwitch, där man använder de bästa och modernaste .NET-teknikerna och
innesluter dem i ett abstraktionslager optimerat för datahantering och underhåll. En
LightSwitch-applikation kan köras som en SilverLight-applikation eller en HTML5-applikation,
dock innebär HTML5-varianten vissa begränsningar. (5) Allt detta gör det möjligt att skapa
funktionella datafokuserade affärsapplikationer utan någon som helst kodning via ett väldigt
användbart användargränssnitt där man enkelt skapar en egen databasmodell och konfigurerar
de fönster man vill exponera mot användaren. Vill man senare lägga till funktioner som inte
redan finns i användargränssnittet går det alldeles utmärkt att skriva till sin egen kod, detta görs
i fördefinierade funktioner där man har tillgång till events, datakällor, olika
gränssnittsfunktioner etc. Själva grundtanken med LightSwitch är att man direkt ska komma
igång med utvecklingen av affärslogiken, specifikt för den enskilda applikationen, istället för att
slösa tid på repetitiva programmeringsuppgifter för att förse applikationen med data eller
utveckla användargränssnittet.
Följande stycken är meningen att ge en bakgrund till hur LightSwitch fungerar. Därefter följer
delkapitel om hur LightSwitch löser en del av de krav som ställs i detta arbete, plus diverse
annan nyttig information.
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LIGHTSWITCH ARKITEKTUR
LightSwitch bygger på en tredelad hierarki som innehåller många och välbeprövade .NETtekniker. Sammanfattningsvis kan det illustreras med hjälp av en bild, ”Figur 1”, som visar
”Client Tier”, ”Middle Tier” och ”Data Sources”

FIGUR 1 LIGHTSWITCH TREDELADE ARKITEKTUR [“EXPLORING LIGHTSWITCH ARCHITECTURE”
(MSDN.MICROSOFT.COM/EN-US/VSTUDIO/GG491708.ASPX) (12)]

Client Tier
Denna del i LightSwitch tredelade arkitektur ansvarar för det man som användare ser på
skärmen samt dennes handlingar i applikationen. Det översta lagret består av fönster, metoder
och kontroller. Fönster är fördefinierade utseenden som man bestämt i Visual Studio’s
gränssnitt och kan exempelvis bestå av en tabell med olika data. En LightSwitch-applikation kan
ha godtyckligt antal olika fönster och man kan även ha flera instanser av samma fönster,
exempel på fönster kan ses i ”Figur 7/8/9”. Metoder är funktioner skrivna i partiella klasser,
men dessa opererar endast på den aktuella skärmen och tillåter exekvering av kod som hanterar
utseendet och data aktuell för just den skärmen. Kontroller är det man fyller en skärm med, det
kan exempelvis vara en tabell, en trädvy eller en popupruta. Eftersom LightSwitch bygger på,
och är i grund och botten en SilverLight-applikation kan man använda sig av andra SilverLightkontroller utöver de som finns i LightSwitch från början. (6)
Data Workspace-lagret har som uppgift att hantera den data som är aktuell inom olika fönster,
man kan exempelvis ha två instanser av samma fönster uppe och göra ändringar i dem parallellt
utan att den centrala databasen uppdateras. Det är då data workspace-lagret som sparar dessa
ändringar och arbetar sedan tillsammans med WCF Data Service-lagret som i sin tur meddelar
”Middle Tier” om användaren väljer att spara sitt arbete. (6)
Som tidigare sagt bygger en LightSwitch-applikation på SilverLight och körs som en SilverLightapplikation, antingen på webben eller lokalt på datorn. Detta är sant med ett undantag, det finns
en version av LightSwitch som är anpassad för mobila enheter och pekskärmar. Denna version
7

är istället baserad på HTML5, vilket gör en sådan applikation mycket mer portabel då HTML5 är
en väl ansedd standard och stödjs av merparten av alla dagens moderna mobiltelefoner med
pekskärm och surfplattor.

Middle Tier
Middle Tier fungerar som en länk mellan klienten och datakällan. ”Submit Pipeline” är den del
som utför olika operationer anropade av klienten, exempel på detta är när användaren vill spara
sina ändringar utförda i ett fönster. ”Queries” främsta uppgift är att hantera de olika anropen
från klienten att läsa data. Varje operation som utförs i Queries- eller Submit-delen får en egen
instans av ”Data Workspace” i likhet med som i klienten där varje fönster också får en egen
instans. ”Data Workspace”-lagret kommunicerar i sin tur med en WCF RIA Service som i sin tur
har kontakt med databasen. Detta görs genom att använda någon av de olika tekniker .NET
erbjuder som till exempel ADO.NET Entity Framework eller en WCF RIA DomainService. (7)
I grund och botten är sedan LightSwitch-applikationen hanterad av web servern IIS, som också
är utvecklad av Microsoft. (8)

Data Sources
Slutligen, det som hela LightSwitch-applikationen kretsar runt, datakällan. Man kan använda sig
av flera olika datakällor, exempelvis SQL Server och SharePoint. Dessa kan vara placerade
avskiljt från LightSwitch-applikationen.

WCF RIA SERVICE
Normalt sätt kopplar man ihop sin databas direkt med LightSwitch-applikationen och låter den
ansvara för skapandet av datamodellen enligt Entity Framework-tekniken. Detta innebär dock
att man överlåter all kontroll av datamodellen till LightSwitch, vilket betyder att man får vissa
begränsningar. Exempel på en sådan begränsning är att gruppering av data, ”GROUP BY” i SQLsyntax, inte stödjs. För att åstadkomma en sådan sak måste datamodellen separeras från
LightSwitch-applikationen. Detta görs genom att göra en separat domäntjänst, Domain Service,
som är en typ av en WCF (Windows Communication Foundation) Service. I den definieras alla
dataoperationer som är tillåtna, alltså vilken data man kan få ut och i vilket format som är
tillåtet, detta tillåter att hantera data på sätt som LightSwitch inte stödjer. Domäntjänsten binder
till en ADO.NET datamodell vilken i sin tur är bunden till den fördefinierade SQL-databasen.
Detta kallas med ett samlingsord WCF RIA Service och den stora fördelen med det är att man har
full kontroll över vad som exponeras mot sin applikation och man har fria tyglar att göra vad
man vill med sina data innan exponering.

LIGHTSWITCH SOM WEBBAPPLIKATION
LightSwitch bygger som bekant på SilverLight, som är en metod för att köra avancerade
applikationer på webben, men det går också bra att köra sin LightSwitch-applikation som en
vanlig skrivbordsapplikation. Att byta mellan dessa kräver inget extra arbete och de fungerar
mer eller mindre exakt likadant, det som skiljer är att man i skrivbordsapplikationen kan
använda sitt lokala användarkonto som autentiseringsmetod, som webbapplikation är endast
vanlig autentisering med hjälp av användarnamn och lösenord tillåtet. Eftersom LightSwitch
kräver att SilverLight är installerat på datorn innebär det att endast enheter med Windows eller
OS X kommer kunna köra applikationen, de versioner av Windows som är avsedda för telefoner
och surfplattor är dock inte kompatibla. (3)
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Det finns ett tillägg till Visual Studio LightSwitch som gör det möjligt att utveckla applikationer
som inte körs under SilverLight utan som använder HTML5, Javascript etc. Applikationer
skapade enligt denna metodik är speciellt avsedda för att köras på pekskärmsbaserade enheter
och har därför ett väldigt annorlunda utseende och många av de funktioner som finns
tillgängliga i den SilverLight-baserade varianten finns inte eller i en nerskalad form. (5) Att
konvertera en SilverLight-baserad LightSwitch-applikation till en HTML-baserad kräver ganska
mycket jobb och användargränssnittet måste omarbetas från grunden, det är inte alls som på
samma sätt där man byter mellan SilverLight’s skrivbords- och webbvariant.

UTÖKNINGSBARHET OCH EGNA FUNKTIONER
LightSwitch marknadsförs som en utvecklingsmiljö där man enkelt kan göra avancerade
affärsapplikationer med hjälp av ett tydligt och självbeskrivande användargränssnitt. Meningen
är att man som en person med små eller inga programmeringskunskaper ska kunna komma
igång snabbt med utformningen av sin applikation utan att behöva bry sig om den komplexa
bakomliggande strukturen. Men Microsoft är tydliga med att om man vill addera mer avancerad
logik och egen funktionalitet ska man inte bli hindrad att göra detta.

VERSIONSHANTERING
Då versionshantering är ett ganska löst uttryck och kan skilja sig markant mellan olika lösningar
beroende på vad man vill uppnå har LightSwitch initialt inte stöd för det, utan man får lägga till
det manuellt. Detta är enkelt tack vare att LightSwitch använder partiella klasser, vilket i det här
fallet innebär att de autogenererade klassdefinitionerna och metoderna där man kan skriva sin
egen kod är uppdelade i olika filer. Detta gör även att om datamodellen skulle uppdateras och
genereras på nytt är fortfarande den egna koden intakt, samtidigt som utvecklaren abstraheras
bort från kod som den inte nödvändigtvis behöver veta hur den ser ut.

VALIDERING
Exempel på validering på en mycket enkel typ av validering vara att två strängattribut inte får ha
samma värde eller det kan vara att en viss kombination av två attribut inte är tillåtet.
Realtidsvalidering av data är stött av LightSwitch och att lägga till egna restriktioner är mycket
enkelt. För varje attribut finns en valideringsfunktion där man kan komma åt all aktuell data för
hela applikationen, vilket innebär att man inte bara kan validera med avseende på den enskilda
regeln utan man kan validera med hänsyn till någon helt annan rad i tabellen. Det finns även
fördefinierade valideringar som inte behöver några separata valideringsmetoder, detta kan vara
längd på strängar eller antal decimaler på ett flyttal.
Nedan är ett exempel på hur man kan validera aktuell rad med hänsyn till en eller flera andra
rader i samma tabell. Det enda som behövs för att signalera att ett valideringsfel finns är att
skriva ut ett felmeddelande.
partial void ShippedDate_Validate(EntityValidationResultsBuilder
results)
{
if (this.ShippedDate > DateTime.Today)
{
results.AddPropertyError("Shipped date cannot be later
than today");
}
}
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Detta kodblock leder till att aktuellt fält blir rödmarkerat och det fördefinierade felmeddelandet
visas enligt bild nedan.

FIGUR 2 EXEMPEL PÅ VALIDERINGSFEL [”HOW TO: VALIDATE DATA IN LIGHTSWITCH”
(HTTP://MSDN.MICROSOFT.COM/EN-US/LIBRARY/VSTUDIO/FF852065.ASPX) (14)]

ANVÄNDARRÄTTIGHETER
Man kanske inte vill att alla användare ska ha möjlighet att ändra alla regler eller att vissa
restriktioner ska finnas vilka regler man har rätt att ändra etc. Att lägga till rättigheter eller
restriktioner gör man i ett speciellt gränssnitt i Visual Studio, vilka senare tilldelas till de
användare man vill. När man lägger till restriktionen i gränssnittet anger man egentligen inte
vad den ska reglera utan det gör man senare i de funktioner man vill ska bero på, likt det man
gjorde i fallet för validering. Det finns också möjlighet att lägga till säkerhetsroller i sin
applikation, dessa tilldelar man sedan de rättigheter man vill och därefter kan en användare
tilldelas den rollen. Detta gör att man slipper tilldela en ny användare alla rättigheter manuellt.
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FIGUR 3 ILLUSTRATION AV LIGHTSWITCH RÄTTIGHETSMODELL [”SECURING ACCESS TO LIGHTSWITCH APPLICATIONS”
(HTTP://MSDN.MICROSOFT.COM/EN-US/MAGAZINE/HH456409.ASPX) (13)]

”Figur 3” beskriver de två delarna i LightSwitch’s autentiseringsmodell där det första är ett
exempel på hur man verifierar att den för nuvarande inloggade användaren har en viss rättighet.
Den högra bilden visar hur rättigheter, roller och användare förhåller sig till varandra. När man
skapar en roll i tilldelar man de rättigheter man vill och sedan tilldelas en eller flera användare
den rollen. Varje roll kan ha godtyckligt antal rättigheter och varje rättighet kan appliceras till
flera olika roller. All hantering av användare och roller kan göra under körtid medans hantering
av rättigheter och kontroll av dessa i aktuell metod måste göras innan kompilering.
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3. KRAVSPECIFIKATION
Kraven för den prototyp som ska utvecklas under den här perioden kan sammanfattas i ett antal
kriterier samt ett scenario. Oavsett om scenariot senare kan genomföras eller ej kan det
användas som vägledning när beslut ska fattas om en eventuell vidareutveckling av prototypen
ska ske eller ej.

KRITERIER
Ett antal kriterier var från början satta och prototypen som utvecklats ska kunna visa på hur
dessa krav kunde implementeras och vilka problem, hinder eller begränsningar som uppstod.
Kraven kunde rangordnas enligt två kategorier där ”Viktigt” är sådana krav som i stort sett
måste finnas med. Om det är något krav inom kategorien ”Viktigt” som inte uppfylls eller bara
delvis uppfylls kan det innebära att den valda utvecklingsmetoden inte passar till ändamålet och
att man då väljer en annan metod för att i framtiden utveckla detta verktyg.
Under kategorin ”Bonus” listas de krav som inte behöver vara med i prototypen men som i ett
senare skede kan vara bra att ha.

Viktigt










Applikationen ska vara webbaserad.
Reglerna ska presenteras i ett rutfält där fälten är editerbara, detta krav grundar sig i att
personerna som i framtiden ska använda den färdigställda applikationen har en vana att
arbeta i Excel och därför bör applikationen i största mån fungera så likt som möjligt.
Det ska vara möjligt att söka fram en specifik regel för att slippa leta manuellt.
Man ska kunna validera enligt förbestämda bestämmelser där attributet eller attributen
ej är beroende av andra attribut, detta kan till exempel vara längden på en sträng. Det
kan också förekomma fall där validering sker med avseende på andra attribut, både inom
samma regel men även med avseende på andra regler.
Användaren ska ha möjlighet att temporärt kunna spara sitt arbete och ta upp det igen
när som helst. Detta innebär att flera användare kan ha flera versioner av samma regler
och kunna arbeta med dem parallellt.
I framtiden ska det finnas möjlighet att utöka funktionaliteten ytterligare så regler ska
kunna importeras direkt in till Ipendo Platform.

Bonus


Funktioner för enklare sökning och filtrering i rutfältet där alla regler presenteras.
Speciellt filterfunktionen finns närvarande i Excel och denna är flitigt använd.

SCENARIO
Ett scenario över vad prototypen ska klara av kan se ut enligt följande:
1. Användaren startar applikationen och loggar in med sina inloggningsuppgifter, just
denna användare har fulla rättigheter och kan därför utföra alla CRUD-operationer.
2. Denne väljer sedan att visa alla regler av typen ”Patent Maintenance” och i en rutfälts-vy.
3. Sökning görs sedan på ”AD-EW-5432” och alla regler som inte har den
överensstämmande nyckeln filtreras ut. Användaren ändrar sedan en notering i denna.
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4. Därefter görs ytterligare en sökning på ”GR-LR-6742” och där försöker användaren
ändra status till ”Deleted”, denna ändring kan eventuellt inte vara tillåten om det visar
sig att det finns validering som säger det.
5. Användaren sparar sina ändringar temporärt, detta innebär att de ändringar sedan bara
kan visas av just den användaren och den primära uppsättningen av regler uppdateras
inte.
6. En tid senare loggar samma användare in i applikationen och presenteras där för sina
olika sparade regler, de grupperas enligt då de sparades. Man väljer att öppna de som
sparats under steg 5 och då visas alla regler av typen ”Patent Maintainance” inklusive de
två som redigerats. De presenteras då i samma vy som om man skulle öppna reglerna på
nytt som i steg 2.
7. Användaren väljer sedan att göra sina ändringar globala vilket innebär att de blir synliga
för alla användare och sparfilerna försvinner.
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4. ANALYS
Själva grundtanken med detta examensarbete är att undersöka huruvida LightSwitch löser de
krav som ställs i kravspecifikationen. Skulle fallet vara att man anser att LightSwitch är
otillräckligt, är man inom Ipendo Systems inställda på att utveckla administrationsverktyget i
någon annan utvecklingsmiljö, exempelvis ASP.NET och speciellt i kombination med Dynamic
Data. Därför ges en kort presentationen av den tekniken i slutet av detta kapitel.
Här följer en analys över de krav som ställts i kravspecifikationen och olika sätt att lösa dessa
diskuteras. Därefter en beskrivning av nuvarande arbetsmetod och den önskade arbetsmetoden
när en eventuell vidareutveckling av prototypen har skett.
1. Applikationen ska vara webbaserad
Att applikationen är webbaserad tillför en hel del fördelar, bland annat; alla användare
använder samma version, man slipper hantera lokala arbetsfiler, lättare att underhålla.
Oftast när man utvecklar en webbapplikation använder man sig av HTML+CSS
tillsammans med ett scriptspråk som exempelvis PHP för att kunna skapa dynamiskt
innehåll. Använder man dessa tekniker kommer applikationen fungera bra i alla
moderna webbläsare och enheter. Det finns en uppsjö av olika scriptspråk för att
åstadkomma samma resultat, den gemensamma nämnaren för i stort sett alla är att de
genererar HTML. Man skulle kunna använda i stort sett vilken som helst av dessa men i
just detta examensarbete ligger tyngden på att titta på hur LightSwitch fungerar och om
det är ett bra alternativ för att bygga en dataintensiv webbapplikation. LightSwitch
använder sig inte av traditionell HTML utan körs som bekant i Silverlight.
2. Reglerna ska presenteras i ett rutfält där fälten är editerbara
Detta kan lösas med hjälp av traditionella HTML-taggar tillsammans med andra
scriptspråk för webben, vilket antagligen skulle ge ett vettigt resultat. Men här är
LightSwitch i fokus och det är till en början bara intressant att titta på hur LightSwitch
löser detta.
3. Det ska vara möjligt att söka fram en specifik regel
Detta är en ganska grundläggande funktion i en dataintensiv applikation. Hur det går till
beror på hur datakällan ser ut. När man utvecklar webbapplikationer är det vanligt att
data sparas i en relationsdatabas, där man hämtar och söker efter specifika data med
hjälp av exempelvis SQL.
4. Man ska kunna validera enligt förbestämda bestämmelser
Validering kan te sig olika i olika sammanhang, i detta sammanhang handlar dock
valideringen om att olika attribut beror av varandra och det finns vissa regler för hur de
förhåller sig till varandra. Validering kan i detta fall också innebära att regler finns för
endast ett attribut. En del av dessa valideringsregler skulle säkerligen kunna appliceras
nära datakällan, exempelvis som en CHECK i SQL Server om det används. En del
valideringsregler kanske kräver lite mer och måste implementeras på en högre nivå.
Eftersom LightSwitch har inbyggda metoder för validering kommer dessa undersökas
först och främst.
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5. Användaren ska ha möjlighet att arbeta med flera versioner av samma regel
Detta innebär att en eller flera temporära kopior skapas av varje regel. Hur detta görs
beror igen på datakällan, använder man en relationsdatabas är en enkel metod att
duplicera hela raden eller raderna, med versionsstämplar som identifierar dem.
Nackdelen med denna metod är att samma information finns lagrat flera gånger, vilket
talar emot flera riktlinjer inom läran om databaser. Men författaren anser att dess
enkelhet väger upp nackdelarna och då antalet regler endast rör sig om ett antal tusen
kommer prestanda inte vara ett problem. Läsaren ska veta att det finns alternativa
metoder att lösa detta problem, men dessa kommer inte undersökas i detta
examensarbete.
6. Importera regler till Ipendo Platform
Detta beror också på datakällan men om administrationsverktyget använder sig av SQL
Server precis som Ipendo Platform bör uppgiften att importera regler bestå av diverse
SQL-skript och procedurer. Detta behöver inte ha något att göra med om prototypen är
utvecklad i LightSwitch eller ej, bara det finns möjlighet att starta importeringen från
administrationsverktygets användargränssnitt.

NUVARANDE ARBETSMETOD
I nuläget arbetar man i en arbetsprocess enligt ”Figur 4” där första steget är själva editeringen av
regler, som sker i Excel. Dessa ändringar skickas sedan vidare till back-office som kör olika
valideringsscript för att verifiera att ändringarna är giltiga och kan importeras till Ipendo
Platform. Sedan görs ett val om ytterligare tester av reglerna behövs, om det inte gör det
publiceras reglerna till kunden annars publiceras de till en testmiljö och hela processen startar
om.

FIGUR 4 DET NUVARANDE ARBETSFLÖDET

Detta är en väldigt resurstung metod eftersom flera olika avdelningar inom Ipendo Systems
måste vara delaktiga för en uppdaterad version av en eller flera regler ska kunna publiceras.
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ÖNSKAT ARBETSMETOD
Då den nuvarande arbetsmetoden är alldeles för ineffektiv vill man ha ett arbetsflöde som
innebär mindre inblandning av back-office. Mycket av det som back-office gör är repetitiva
uppgifter och skulle egentligen kunna automatiseras. Man vill då ha en webbaserad lösning där
alla sådana funktioner finns med och där back-office inte behöver vara en del av processen. Det
skulle innebära att de som jobbar med att uppdatera regler kan direkt få feedback om
validering- eller importeringsfel av applikationen och på så sätt kunna korrigera felen direkt. En
annan stor fördel med ett webbaserat administrationsverktyg baserat på en databas är att man
slipper handskas med lokala filer och olika versioner av dessa, detta sköts istället av verktyget i
och med den inbyggda funktionen för versionshantering enligt ”Figur 5”.

FIGUR 5 ÖNSKAT ARBETSFLÖDE DÄR ALLT SKER I VERKTYGET

Den streckade linjen symboliserar det önskade administrationsverktyget och allt som innesluts
är alltså det arbete som ska kunna ske med hjälp av verktyget. En eventuell vidareutveckling av
prototypen ska även klara av exportering av regler till testmiljö såväl som skarp miljö.

ASP.NET DYNAMIC DATA
ASP.NET Dynamic Data, hädanefter kallat ”Dynamic Data”, bygger lite på samma koncept som
LightSwitch där man utgår från en databas och sedan bygger sin applikation runtom den.
Dynamic Data bygger på .NET Entity Framework för att kunna skapa objekt utifrån en
relationsdatabas, vilket leder till att man abstraheras bort från databasen och man får möjlighet
att hantera data på ett mer dynamiskt och objektorienterat sätt. En stor fördel med Dynamic
Data är även dess användning av tekniken ”scaffolding”, vilket möjliggör automatisk
kodgenerering av vanliga ofta repetitiva databasoperationer utifrån den databasmodell man
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sedan tidigare skapat. Detta gör att man utan egentligen någon manuell programmering kan få
igång en datadriven webbapplikation anpassad för den egna databasdesignen, redo att
användas.
Dynamic Data använder färdiga mallar för att tillhandahålla CRUD-operationer (Create, Read,
Update, Delete). Mallarna är vanliga .aspx-sidor som sedan kan ändras till att ha det utseende
eller funktionalitet som passar bäst till den applikation som ska utvecklas. Det finns också
möjlighet att använda sig av egendefinierade mallar till sin applikation. Dynamic Data använder,
precis som LightSwitch, existerande .NET-tekniker som Entity Framework och LINQ To SQL för
att skapa ett abstraktionslager över datakällan och endast presentera den i form av objekt och
ett enkelt sätt att hantera dessa.
Då Dynamic Data bygger på ASP.NET och använder sig av stabila och välanvända .NET-tekniker
samt har stöd för standardiserade scriptspråk för webben så som Javascript innebär det att
möjligheterna att utforma sin applikation som man själv vill ha det är obegränsade. Till skillnad
från LightSwitch, som är nischat åt ett specifikt håll och då är bäst inom det området, är ASP.NET
tillsammans med Dynamic Data väldigt anpassningsbart och inte alls låst till de grundläggande
funktionerna man får från början.
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5. DESIGN & IMPLEMENTATION
LightSwitch är ett så kallat rapid development verktyg vilket innebär att man som utvecklare
direkt eller mycket snabbt in i utvecklingsprocessen kan börja med den logik och de funktioner
som utmärker just den applikationen. I fallet med LightSwitch innebär det att man slipper
implementera databasmodellen, utseendet och triviala funktioner som exempelvis CRUDoperationer. Man får istället använda sig av ett smidigt gränssnitt i Visual Studio för att skapa sin
databasmodell, utseendet på applikationen och så vidare.
Kontentan av detta blir då att man som utvecklare inte skriver några egna klasser, metoder eller
över huvudtaget har någon kontroll över den bakomliggande arkitekturen. Man blir istället
exponerad för olika funktioner ur partiella klasser, beroende på vad man vill ändra. All kod
skrivs därför endast i dessa partiella klasser, men man kan skapa egna klasser om man vill och
använda sig av dessa. Detta var inget som gjordes i utvecklandet av denna applikation men
möjligheten finns där om man vill.
Då klasstrukturen och datamodellen ser likadan ut i stort sett alla LightSwitch-applikationer,
samt det faktum att den inte implementerats kodmässigt är det av större intresse att veta hur de
delar som utmärker prototypen utvecklades. Författaren valde att slå samman design och
implementation till ett och samma kapitel då design och implementation är extra starkt
sammankopplade i en LightSwitch-applikation. Det skulle kunna innebära viss förvirring och
framför allt upprepning om de delades upp till två kapitel.
Implementationen startade med att skapa databasen i Microsoft SQL Server enligt den Excel-fil
som man i nuläget arbetar i. Därefter skapades en WCF RIA Service i Visual Studio som är
bunden till databasen, i den kodar man sedan in de queries man vill ska vara tillgängliga. De
mest triviala CRUD-funktionerna genereras automatiskt. När man sedan skapar ett nytt
LightSwitch-projekt i Visual Studio valde jag att binda den till den nyligen skapade servicen. Då
genereras själva grundutförandet för LightSwitch-applikationen automatiskt och arbetet med
att utforma vyerna precis som man vill ha det började. Detta är enkelt i Visual Studio’s visuella
miljö och funktioner som inte finns till en början kan läggas till manuellt med kod.
Den stora utvecklingsbiten var att implementera versionshanteringen, vilket nedan är beskrivet
hur det fungerar. Därefter implementerades diverse valideringar av olika slag för att visa på
vilka möjligheter LightSwitch har inom validering.

VERSIONSHANTERING
Versionshantering var ett av de viktigaste initiala kraven när detta examensarbete inleddes. Det
är meningen att en användare av applikationen ska kunna jobba med en eller flera regler och
sedan temporärt kunna spara sina ändringar utan att dessa påverkar det som andra användare
ser. Användaren ska därefter kunna publicera sina ändringar och då ersätta den gamla
versionen av regeln som finns i databasen. Detta skulle kunna jämföras med att ha olika
personliga versioner av en Excel-fil, men den stora fördelen med att ha alla regler i en
relationsdatabas är att man enkelt kan spara de enskilda reglerna användaren uppdaterat,
istället för att spara en kopia av alla regler. Samma användare ska ha möjlighet att ha olika
revisioner av samma regel och kunna byta mellan dessa när som helst samt kunna ta bort de
revisioner som ej längre är aktuella.
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Hela den bakomliggande databasstrukturen bygger egentligen på en tabell där alla regler finns
representerade oavsett om det är av typen patent, varumärken eller någon annan. När
användaren ändrar värdet av ett attribut i någon av reglerna, alltså i en rad i tabellen, skapas en
helt ny rad med samma attribut som originalet med skillnaden i det som användaren ändrat.
Detta gör att redigerade regler finns i en version som är synligt för alla användare, samt i
ytterligare en version per ändring en eller flera användare har gjort.
RuleKey
1234-AD
4567-DE
1234-AD
1234-AD
4567-DE

Country
Sweden
Denmark
Sweden
Sweden
Denmark

Definition
Patent law 1
Trademark law 3
Patent law 3
Patent law 5
Trademark law 6

UserSave
<null>
<null>
1
4
1

FIGUR 6 DELAR UR TABELL, OBSERVERA ATT KOLUMNER UTESLUTITS FÖR ENKELHETENS SKULL

I uppsättningen enligt ”Figur 6” finns det två regler, dessa identifieras med hjälp av attributet
”RuleKey”, man kan urskilja de gällande versionen av reglerna genom att attributet ”UserSave”
inte är tilldelat något värde. Attributet ”UserSave” identifierar vilken specifik revision den
ändrade regeln tillhör. En användare kan ha flera revisioner och en regel kan vara bunden till
flera olika revisioner, dock kan en regel endast förekomma en gång i varje revision. Man kan
tänka en revision som en sparfil eller sparning, även fast det inte är någon fil överhuvudtaget,
men det fungerar ungefär på samma sätt. Meningen är att användaren ska få känslan av att
denne sparar sina ändringar till en fil som man kan öppna, ändra och radera när det behagar,
precis som det skulle bete sig när man jobbar med ett Exceldokument.
Att skapa en helt ny rad i databasen med identisk data som originalet, förutom den uppdaterade,
kan verka onödigt då man normalt sätt strävar efter att inte lagra fält som är identiska i sin
databas. Tabellen är då inte normaliserad som man normalt brukar eftersträva när man
designar en databas, det finns flera anledningar till att det inte har valts att normalisera. En stor
anledning är att få det så enkelt som möjligt, att kopiera hela raden med data och endast ändra
den eller de kolumner som editerats är en väldig simpel lösning. Eftersom det inte kommer
finnas så många regler, mindre än tusen stycken, är prestanda inget problem. En risk med att
inte normalisera är att data då riskerar att bli inkonsekvent, men eftersom användaren alltid
bara blir exponerad för endast en revision av en specifik regel kan inte detta ske.
Denna metod är baserad på en databasstruktur kallad "Slowly Changing Dimensions" där man
precis som beskrivet ovan skapar en helt ny rad när ändringar sker istället för att ändra den
ursprungliga. Det finns flera olika typer av metoden "Slowly Changing Dimensions" eller "SCD"
som har flera olika lösningar på problemet. (9) En väldigt snarlik variant av den här metoden
används även av Wordpress och dess sätt att hantera olika revisioner av inlägg, viss inspiration
har även tagits därifrån.

VALIDERING AV DATA
Bekräftande att reglerna är kompatibla med Ipendo Platform innan importeringen sker är ett
måste. Detta sker i nuläget genom att köra komplexa SQL-scripts som i sin tur verifierar att alla
attribut har rätt format och värde. Problemet med detta är att det är ytterligare ett
arbetsmoment utöver själva editeringen av reglerna, det tar längre tid och man märker inte om
det är fel förrän efter valideringen. Editeringen och valideringen av reglerna görs ofta av olika
personer, vilket gör processen ännu långsammare.
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Man vill på grund av detta automatisera all validering och ambitionen är att det ska ske i realtid
då man editerar reglerna. Ett exempel på validering kan vara att om en regel har status ”deleted”
måste även de andra versionerna av samma regel ha status ”deleted”.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Att utforma ett användarvänligt gränssnitt i LightSwitch är en riktig fröjd, men standardiserat.
Man väljer hur vyerna ska vara uppbyggda, placerar ut tabeller och formulär samt anger vilka
data som ska vara kopplat till vad. Microsoft har gjort ett bra jobb att utforma ett stilrent
gränssnitt som är tilltalande och fungerar till många olika lösningar och system. Exempel från
prototypen ses nedan.

FIGUR 7 DEN FÖRSTA VYN DÄR ANVÄNDAREN SER SINA OLIKA SPARADE ARBETEN

”Figur 7” är den första vyn användaren möts av, den består av två tabeller där den vänstra listar
de sparade arbeten som den inloggade användaren har. Markerar man en sådan listas de regler
som är ändrade i den högra tabellen. Man kan enkelt påverka utseendet på tabellerna, om än
begränsat, genom LightSwitch gränssnitt. Som exempel har den vänstra tabellen gjorts mer listliknande medan den högra ser mer ut som en traditionell tabell likt Excel. Knapparna längst ner
är till för att öppna det markerade arbetet eller öppna ett nytt arbete.
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FIGUR 8 ETT ÖPPET ARBETE MED EDITERADE REGLER

”Figur 8” visar vyn när ett arbete är öppnat, de regler som är editerade är färgmarkerade.
Markering av rader på detta sätt stödjs inte officiellt av LightSwitch men då det bygger på
SilverLight går det att åstadkomma på liknande sätt som man skulle gjort i en SilverLightapplikation. För att sedan spara sina ändringar trycker man på ”Save” eller ”Save Temp”
beroende på om man vill att det ska bli publika eller sparas enbart för sig själv.
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6. UTVÄRDERING
Under den här perioden har en prototyp utvecklats som visar på hur ett webbaserat
administrationsverktyg för hantering av regler inom immaterialrätt skulle kunna fungera. Denna
är tänkt att användas av personal inom Ipendo Systems eller dess syskonbolag och redan från
början fanns tydliga krav på hur applikationen skulle fungera. Man visste vilka funktioner som
skulle finnas med och vilka som inte behövdes finnas ännu, men som skulle finnas i en eventuell
vidareutveckling av prototypen.

UPPFYLLANDET AV KRAVSPECIFIKATION
Den prototyp som utvecklats under den här perioden visar sig uppfylla de krav som är listade
under ”Viktigt” i kravspecifikationen. Dock har det inte gjorts några tester huruvida LightSwitch
lämpar sig till för att kunna exportera data direkt in till Ipendo Platform, som var den sista
punkten i kravspecifikationen. Man ansåg att man först och främst skulle avgöra om prototypen
var värd att vidareutveckla innan man tittar på möjligheterna att koppla samman den med redan
existerande system.
”Figur 8/9” visar de två primära vyerna i prototypen, reglerna är presenterade i ett rutnät och
det finns även en sökfunktion, som båda står med i kravspecifikationen. Även möjligheten att
spara och se sina tidigare sparade ändringar finns med och kan även ses i ”Figur 7”.

FIGUR 9 EXEMPEL PÅ VALIDERING

I ”Figur 9” demonstreras ett exempel på hur validering av en specifik regel kan gå till. Attributet
”Rule Key” har man bestämt att värdet måste vara i formatet 1111-AA-AA, om det sedan inte är i
rätt format när man försöker spara blir man hindrad av ett felmeddelande. I överkant står alla
valideringsfel för just den vyn och varje cell där det finns ett fel är rödmarkerad. Övriga
funktioner som finns tillgängliga utöver det som står i kravspecifikationen är hantering av
användare, t.ex. skapandet av en ny användare eller administrering av roller och rättigheter.
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Det som i kravspecifikationen stod under rubriken ”Bonus” var att man ska kunna filtrera regler
på samma sätt man kan göra i Excel. Ett exempel på filtrering som kan vara aktuell i det här fallet
är att filtrera efter land, detta görs i Excel genom att trycka på rubriken för den kolumnen och
sedan välja vilka länder vars regler man vill ska visas. Detta är något som inte finns stöd för i
LightSwitch från början utan för att få en sådan funktion måste man utveckla det själv.

EFFEKTIVITET OCH JÄMFÖRELSE MED EXCEL
Då personerna som eventuellt ska använda en vidareutveckling av denna prototyp tidigare
utfört samma arbete i Excel är det prioriterat att prototypen är lätt att använda för någon som är
van med hur Excel fungerar. Eftersom det inte fanns möjlighet att få feedback från någon som i
framtiden i så fall skulle använda denna webbapplikation, fick en personlig analys göras
huruvida användargränssnittet fungerar bra eller inte. Åsikterna skulle säkerligen skilja om
även fler personer hade testat och utvärderat systemet.
Den utvecklade prototypen visade sig vara stabil och uppfylla de initiala krav som ställts. En stor
förbättring mot Excel är att man som användare inte lika lätt kan göra fel, man får mycket bättre
feedback när man gör ändringar i och med validering och rullgardinslistor. Detta mycket tack
vare de fördefinierade datatyperna, innan var man exempelvis tvungen att skriva in ländernas
namn manuellt, vilket lätt kunde innebära felstavningar. En nackdel man kan uppleva är att det
inte är lika kvickt som Excel och egentligen som vilken skrivbordsapplikation som helst. Det
förekommer laddningstider och andra små väntetider, vilket man också får räkna med i en
webbapplikation.
Ytterligare en stor fördel med denna prototyp är möjligheten att spara sitt arbete direkt i
applikationen, då slipper man den omständliga hantering av lokala Excel-filer som tidigare
behövts. Denna funktion fungerar bra i prototypen och har god potential att utvecklas för till
exempel stöd för fler användare per sparat arbete.
Huruvida prototypen gör arbetet mer effektivt än Excel kan bara de personer som eventuellt ska
arbeta med det avgöra.
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur man skulle kunna utveckla ett
administrationsverktyg för hantering av regler inom immateriella rättigheter. Denna är tänkt att
användas internt inom Ipendo Systems och dess syskonbolag. Man visste inte hur denna
applikation skulle utvecklas men man visste att Visual Studio LightSwitch var ett kompetent
ramverk för utveckling av datacentrerade applikationer och min uppgift blev då att undersöka
huruvida LightSwitch fungerade bra till ändamålet eller ej.

LIGHTSWITCH-PROTOTYP
Att utveckla en applikation med hjälp av LightSwitch marknadsförs som att vara väldigt enkelt,
man ska komma igång direkt och en standardapplikation ska kunna startas utan någon
programmering över huvud taget. Detta är sant så länge man håller sig till det som stöds i
LightSwitch, jag stötte på problem väldigt snabbt i och med att jag var tvungen att gruppera data
med avseende på en speciell regel, som då kunde finnas i flera versioner. Detta stödjs inte i
LightSwitch och jag blev därför tvungen att bryta ut datamodellen ur LightSwitch-projektet och
skapa en service som tillhandahåller en ADO.NET Entity Framework modell, skapad utifrån SQLdatabasen. Man refererar sedan sitt LightSwitch-projekt till den externa servicen och låter på så
sätt servicen hantera all kommunikation med databasen, detta möjliggör ytterligare
funktionalitet som LightSwitch inte stödjer, där ibland gruppering. Detta var det som ställde till
problem för mig och det finns flera olika sätt att lösa det på men den lösningen jag lyckades
implementera fungerar bra och det är lätt att underhålla sin datamodell samt lägga till ny
funktionalitet om man vill.
Det fina med LightSwitch är att man i princip får allting färdigt när det gäller funktionaliteten ut
mot användaren, alla CRUD-operationer finns stöd för i användargränssnittet och utvecklaren
behöver inte lägga något extra arbete på det. Sökfunktion finns också out-of-the-box och man
kan välja själv vilka attribut den ska söka efter och vilka den ska ignorera. Den stora nackdelen
är att den funktionalitet man får, främst i gränssnittet, är inte anpassningsbart eller i väldigt liten
utsträckning anpassningsbart, vilket innebär att man får nöja sig med det utseendet eller lägga
ner mycket jobb på att få det som man vill ha det.
Versionshantering av individuella rader i datakällan är något som inte stödjs initialt i
LightSwitch, därför gjorde jag detta manuellt. Då partiella klasser används är det väldigt smidigt
att skriva egen kod och samtidigt behålla strukturen i sitt projekt. Den lösning jag kom fram till
tycker jag fungerar tillfredsställande och skulle mycket väl kunna användas i en eventuell
slutversion av administrationsverktyget. Validering stödjs däremot initialt av LightSwitch och
lägga till egna restriktioner fungerar mycket bra också tack vare partiella klasser. Användaren
får tydlig feedback om denne ändrar något otillåtet. Att lägga till validering av ett speciellt
attribut med avseende på ett attribut i samma regel går lika bra som att göra detsamma fast med
avseende på en eller flera andra regler.
Något som väger relativt tungt senare när beslut ska fattas huruvida man ska använda
LightSwitch eller ej är hur enkelt det är att vidareutveckla applikationen och lägga till ytterligare
funktioner. En funktion som kan vara aktuell i framtiden är möjligheten att importera reglerna
direkt till Ipendo Platform från administrationsverktyget. Jag anser att det finns goda
möjligheter att införa en sådan funktionalitet i framtiden men även andra funktioner. Det
intrycket jag personligen fått av LightSwitch är att det är svårare att anpassa och konfigurera
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användargränssnittet som man vill men att lägga till funktionalitet som bygger mer på codebehind är enklare och mindre jobb.

FRAMTIDA JOBB
I framtiden är motivationen att man inom Ipendo Systems ska utveckla ett fullfjädrat
administrationsverktyg som har de krav jag implementerat i prototypen men även med
ytterligare funktioner. Ett val ska göras huruvida LightSwitch ska användas som
utvecklingsverktyg eller en annan metod ska väljas, förmodligen då något inom ASP.NET. Man
vet att i princip allt går att göra om man utvecklar en webbapplikation med ASP.NET men man
är nyfiken på LightSwitch och hur det skulle kunna fungera för det här ändamålet. Visar det sig
att LightSwitch har all den funktionalitet som man vill ha utan några större och tidskrävande
insatser är LightSwitch ett väldigt hett alternativ då utvecklingstiden antagligen skulle bli lägre
än om man gör applikationen i ASP.NET. Fördelen med att utveckla verktyget i ASP.NET är att
man kommer ha större kontroll över både användargränssnittet och den bakomliggande
strukturen, vilket man inte har i samma utsträckning i LightSwitch.
När man tar det här beslutet måste man ta ställning till de nackdelar som finns med LightSwitch
och om de väger så tungt att applikationen blir lidande i slutändan kan det vara så att
LightSwitch inte är ett bra alternativ och man bör istället titta på andra utvecklingsmetoder. Det
som då verkar vara ett bra alternativ är ASP.NET Dynamic Data, tyvärr har jag under det här
examensarbetet inte haft tid till att utveckla en prototyp för att visa på dess funktionalitet. Men
av det jag sett av Dynamic Data, utan att ha utvecklat själv, verkar det som en mycket kompetent
metod för utveckling av dataintensiva webbapplikationer. Då man kan åstadkomma i stort sett
vad som helst, inom ramarna för modern webbutveckling, med en ASP.NET-applikation finns det
inga stora funktionella nackdelar med Dynamic Data, som det gör med LightSwitch. Så att
utveckla ett administrationsverktyg för hantering av immateriella med hjälp av Dynamic Data
skulle mer eller mindre garanterat bli en framgångssaga, bara att man får lägga ner mer tid på
att få det att fungera och se ut som man vill.
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BILAGOR
GLOSLISTA
Adobe Flash – Mjukvara för att skapa animationer, spel och avancerade internetapplikationer.
För att visa Flash-innehåll i en webbläsare krävs ett insticksprogram som stödjer det, vanligtvis
Adobe Flash Player.
CRUD – Förkortning för ”Create, Read, Update, Delete” eller ”Skapa, Läsa, Uppdatera, Ta bort”
som är de fyra standardoperationerna för en traditionell databas.
C# - Uttalas ”c-sharp” och är ett objektorienterat programspråk utvecklat av Microsoft som en
del av .NET-plattformen.
Excel – Ett kalkylprogram från Microsoft som ingår i programsviten Microsoft Office.
LINQ – Står för ”Language Integrated Query” och är en .NET-komponent som tillhandahåller
query-funktionalitet för .NET-språk med SQL-liknande syntax.
Entity Framework – Ett ramverk till .NET som abstraherar bort användaren från den
underliggande datakällan och låter denne arbeta med representerande objekt istället.
.NET - En systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows. Den består
av en samling komponenter som hanterar exekveringen av program som är skrivna speciellt för
ramverket
SQL – Standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas.
VB.NET – Ett objektorienterat programspråk som är en vidareutveckling på Visual Basic, båda
utvecklade av Microsoft.
Visual Studio - En programutvecklingsmiljö från Microsoft för utveckling av PC-applikationer
för Windows men även för internetanpassade applikationer. Visual Studio stödjer ett antal
språk, bland annat C#, VB.NET och C++.
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