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Abstrakt 
 

Byggnadsautomation har i dagsläget ett kalkylprogram gjort i Excel som är helt 
fristående från deras kvalitetsprogram. Dom vill i och med detta få ett två delat 
system som användaren både ska kunna köra med eller utan anknytning till Internet. 
Programmet har tillgång till en befintlig kund och komponentregister som man 
kommer åt via en Web Service. Om det inte finns någon Internet uppkoppling så 
kommer dessa register att sparas lokalt för att sedan synkroniseras när det finns 
tillgång till Internet. En kalkyl ska kunna sparas och öppnas antingen på servern 
eller lokalt som i detta fall är en SQLite databas. Själva applikationen kommer att 
utvecklas i .NET miljö i C#. 
Nyckelord: Web Service, XML, SOAP, WSDL, UDDI, Synkronisering, SQLite   
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Förord 

Jag skulle vilja tacka min handledare på Byggnadsautomation Joakim Persson för 
hjälpen med det praktiska när det gäller programmering och Atique Ullah som var 
min handledare på skolan som har hjälpt mig med rapporten. 
 
Men jag skulle även villa tacka Lars-Olov Lindberg och Per Nordlander från 
Byggnadsautomation för hjälpen med den teoretiska delen när det gällde hur olika 
beräkningar skulle utföras i kalkylen.  
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1  Inledning 

Byggnadsautomation Gävleborg AB är ett styr- & reglerföretag som huvudsakligen 
håller på med fastighetsautomation. Företaget startades 1995 och har sitt kontor i 
Gävle och sin huvudsakliga verksamhet i Gästrikland, Uppland och Stockholm. 
Företaget har i nuläget 10 st anställda och dessutom köper man in vissa tjänster såsom 
apparatskåpsbyggnationer samt en del rör och elinstallationer. 
Arbetet ut mot slutkunder är entreprenadverksamhet, akutservice samt serviceavtal 
där man i egen regi driver arbeten från projektering till färdig slutprodukt. Företaget 
har idag egna uppbyggda program som är specialanpassade för verksamheten vad 
gäller kalkylering, anbud. Företaget har också ett eget kvalitetsprogram där man 
hanterar serviceordrar och anläggningsordrar för att skapa underlag för fakturering 
och uppföljning av jobb. I kvalitetsprogrammet finns också all hantering av 
entreprenader för att få fram underlag för skåpbyggare, skylttillverkare, mm samt att 
få alla dokument för att kvalitetssäkra provningar. Detta program ligger i företagets 
databas och beställare av en entreprenad kan kvittera ut ett lösenord och följa sina 
projekt via företagets hemsida. 
 
Gällande kalkylering och anbud så är dessa program i nuläget fristående från 
företagets kvalitetsprogram och man har en del manuell hantering som man vill 
integrera i sitt kvalitetssystem. I nuläget så finns det ett system som bygger på Excel. 
I detta system så för man materialet, timmar specificeras för en mängd olika 
arbetsorter. Materialet är kopplat till ett komponentregister som finns infogat som 
sidor i excel-arket. Timmar kopplas till en överföringstabell och räknas om till en 
kostnad. Sedan summeras allt ihop till ett slutligt pris. Det finns även en automatisk 
beräkning av resor samt reskostnad.  

1.1 Syfte 

Det nya kalkylsystemet som skall intrigeras bygger på att uppgifter hämtas från 
databasen på respektive kund vad gäller priser och rabatter. Kalkyler kommer också 
att kunna sparas under specifik kund för att ha enklare spårbarhet. 
Det kommer att byggas ett två delat kalkylsystem ett för att servicepersonal snabbt 
och enkelt skall ha möjlighet all lämna et pris direkt till kund när man befinner sig ute 
på exempelvis felsökning. Där man med sin bärbara dator skall kunna göra en 
komplett kalkyl med timmar och material för att förhoppningsvis få en snabb 
beställning. Detta sparas då lokalt i servicepersonalens dator och synkroniseras mot 
företagets server när uppkoppling mot Internet finns tillgänglig. Det andra 
kalkylsystemet kommer att användas för att ta fram ett pris på större arbeten. Det 
kommer att ha ett antal parametrar vad gäller rabatter och påslag som blir 
ändringsbara för att den som kalkylerar skall ha möjlighet att optimera sitt slutpris. I 
övrigt är hanteringen densamma man spara lokalt och synkroniserar när uppkoppling 
finns.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur kan man på ett enkelt sätt synkronisera databaserna? 
• Hur kommunicerar man med en Web Service? 
• Hur fungerar en Web Service? 

1.3 Begränsningar 

Det som kan tas upp som en begränsning är väll tiden och de kunskaper jag har inom 
C# eftersom man aldrig har programmerat I C#. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 SQLite 

SQLite [1] är en ACID1 kompatibel relationsdatabas skapat av D. Richard Hipp med 
en liten databasmotor. Som i SQL [2] familjen den som är mest utsprid i världen. 
SQLite används bland annat i mobiltelefoner, PDAs och MP3 spelare. 
Till skillnad från andra SQL databaser så använder SQLite sig inte av en separat 
serverprocess. En SQLite databas består enbart av en databasfil som lagras direkt på 
disk, eftersom databasfilens format är ”cross-platform” vilket gör det möjligt för en 
användare att kopiera databasen från en plattform till en annan till en annan, som 
tillexempel från en Microsoft plattform till en Linux plattform. SQLite innehåller ett 
väldigt litet C programmerings bibliotek. Kommunikationen med databasen sker inte 
direkt med databasen utan med databasfilen till databasen eftersom allt sker in-
process2. 
 
SQLite stödjer SQL-92 standarden vilket är den tredje versionen av SQL standarder. 
Där SQL-86 och SQL-89 är de två tidigare standarderna. Men det finns även tre 
stycken nyare standarder SQL:1999, SQL:2003 och SQL:2006. Källkoden till SQLite 
är ”open source”. SQLite stödjer inte främmande nycklar men detta kan man lösa 
genom att skapa och koppla en ”trigger” till tabellen där den främmande nyckeln 
finns. En ”trigger” är en databas operation som utförs automatiskt när man försöker 
utföra visa händelser på den tabell som triggern är kopplad till. Dessa händelser är 
INSERT, UPDATE och DELETE. 
 
Här följer ett ex [3] där det skapas två stycken tabeller. Varje Constraint måste 
innehålla tre stycken triggers en för varje händelse: 
 

 create table foo ( 
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY 
   ); 
 
   CREATE TABLE bar ( 
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, 
      foo_id INTEGER NOT NULL 

           CONSTRAINT fk_foo_id REFERENCES foo(id) ON DELETE CASCADE 
   ); 

 
 CREATE TRIGGER fki_bar_foo_id 
   BEFORE INSERT ON bar 
   FOR EACH ROW BEGIN 

SELECT RAISE(ROLLBACK, 'insert on table "bar" violates foreign key 
constraint "fk_foo_id"') 

        WHERE  NEW.foo_id IS NOT NULL 
               AND (SELECT id FROM foo WHERE id = new.foo_id) IS NULL; 
   END; 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 [1] En samlig egenskaper som ser till så att en operation mot databasen körs säkert. 
2 [1] En teknik för utbyte av information bland två eller flera trådar i en eller flera processer. 
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2.2 Web services 

W3C [4] definierar Web services som en applikation som stödjer växelvärkande 
kommunikation mellan två datorer över Internet.   
En Web Service [5] är uppbyggt enligt SOA dvs. en teknik som används för att 
definiera en struktur av kommunicerande tjänster. Den slutliga strukturen är indelat i 
två stycken delar, själva bas strukturen som definierar Web Servicens alla regler och 
operationer samt olika stackar innehållande olika teknologier och komponenter. Den 
andra delen används för att förse bas strukturen med uppdateringar. Bas strukturen för 
Web Service måste innehålla tekniker som klara av utbyte av meddelanden, beskriva 
Web Service och publicera och hitta Web Servicens beskrivningar. Web Services 
använder sig av standarder för XML, SOAP, WSDL och UDDI. 

 
Figur 1[5] Web Services uppbyggnad 
 
SOA reglerna [6]: 

• Service requestor: initierar och kör funnen Web Service. En service 
requestor är alltså applikationen som vill ha tillgång till Web Service alltså 
klienten. 

• Service provider: behandlar förfrågan som skickas till Web Service. En 
service provider är alltså platsen där informationen finns lagrad. 

• Discovery agency: Det är där Web Servicen publiceras och görs åtkomlig. 
 
SOA operationerna [6]: 

• Interact: Denna operation körs av Service provider och requstor, och 
innehåller tre stycken steg: locate, contact och invoke. 

• Find: En Service requestor hittar services i discovery agency. Vilket kan 
inträffa vid “design time” eller ”runtime”. 

• Publish: Publiceringen kan variera beroende på vilken ”agency” teknik som 
används. 

 
Eftersom Web services använder sig av XML baserade meddelanden så är den inte 
beroende av något operativsystem eller programmeringsspråk. Vilket betyder att ett 
java program kan kommunicera med C# program och Windows program med Unix 
program. 
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2.2.1 XML 

XML (Extensible Markup Language) [7] är märkesspråk3 likt andra märkesspråk som 
t.ex. HTML. XML blev W3C rekommendation 1998 och är en efterträdare till SGML 
den är både förenklad och mycket lättare att använda. 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<boksamling> 
  <bok språk="engelska"> 
    <titel>XSLT Cookbook</titel> 
    <författare>Sal Mangano</författare> 
  </bok> 
  <bok språk="svenska"> 
    <titel>Skriv med XML</titel> 
    <författare>Åsa Blom</författare> 
  </bok> 
</boksamling> 
 

Både HTML och XML används för utbytte av information. Det som skiljer dessa två 
språk åt varandra är att HTML beskriver hur en webbsida ska se ut och alla händelser 
som sker på den. Medan XML beskriver själva innehållet av den information som 
finns i dokumentet.  

2.2.2 SOAP 

SOAP [7] är ett XML-baserat protokoll som gör det möjligt för program att 
kommunicera med ett annat program över Internet och klassas som ett lättvikts 
protokoll. Inom Web Service så används SOAP till kommunikation mellan service 
requestors, service providers och discovery agencies. SOAP kräver inget speciell 
kommunikations pattern. Vilket gör det möjligt SOAP protokollets informations del 
eller SOAP meddelandet att ta hjälp av vilket Internet protokoll som helts bla HTTP, 
SMTP eller MIME.  
  
Hyper Text Transfer Protocol är ett Internet protokoll som används för att 
transportera eller förmedla information på Internet.  
 
Simple Mail Transfer Protocol är standarden för överföring av e-mail över Internet. 
Men kan bara överföra 7-bitars tecken dvs. inte special tecken som t.ex. å, ä och ö 
som finns i svenskan. 
 
Multipurpose Internet Mail Extensions är en standard för e-mail som stödjer mer 
än bara 7-bitars tecken. MIME stödjer också grafik, bild och ljud filer. 

2.2.3 WSDL 

WSDL är ett XML baserat språk som används för att ge en klient till Web Servicen 
information om var Web Servicen är sparad och hur interfacet ser ut. Både [5] 
mottagare och sändare av Web Service meddelandet måste ha åtkomst till samma 
service beskrivning. Mottagare måste ha tillgång till denna beskrivning för att få en 
förståelse för hur han ska ta emot meddelandet på ett korrekt sätt medan sändaren 
behöver informationen för att kunna skapa meddelandet på korrekt sätt. 
 
 
 

                                                 
3 Ett sätt att kombinera både text och annan information där ibland struktur, layout eller annan 
typ av information. 
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2.2.4 UDDI 

Universal Description, Discovery and Integration [8] är en standardiserad 
katalogmodell för webbtjänster. En UDDI katalog-innehåller information om 
webbtjänsters funktionalitet och beskrivning. Den delas in i tre olika delar vita, gula 
och gröna sidor. 
 

• Vita sidor (Registrerat namn): Innehåller som företagets namn, adress, 
kontakt och namnet på hemsidan. 

• Gula sidor (Verksamhetskategorier): Innehåller information om företagets 
verksamhet och vilka produkter som företaget använder sig av.  

• Gröna sidor (Erbjuda tjänster): Beskrivning på de tjänster som företaget 
tillhandahåller. 

2.3 Hur stödjer .NET Web services 

2.3.1 ASP.NET 

ASP.NET [9] är skapat av Microsoft för att bygga webbsidor, webbapplikationer eller 
Web Service. Följande Programmeringsspråk C#.NET, VB.NET och J#.NET kan 
man använda för att utveckla olika ASP-applikationer.  

2.3.2 Skapa en web service  

2.3.2.1 Skapa Web Service 

En Web Service [9] kan skapas enkelt i ett utvecklingsverktyg för .NET genom att skapa ett 
nytt projekt och välja mallen för Web Service. Där man talar om namnet på Web Servicen 
och vart den ska ligga. 
 
Här följer en enkel kod exempel på hur det kan se ut: 
 
using System; 
using System.Web.Services; 
 
public class HelloWorld : System.Web.Services.WebService 
{ 
 public HelloWorld() 

{}  
 
 [WebMethod] 

public string helloWorld() 
{ 
   return “Hello World”;  
}   

} 
 

[WebMethod] anger att metoden i klassen är en webb metod. 

2.3.2.2 Skapa en klient 

Detta är själva applikationen som man vill ska komma i kontakt med Web Servicen. För att 
man ska kunna ha tillgång till Web Servicen så måste man lägga till den Web Service man 
vill använda som en webbreferens. Sedan är det bara att börja utveckla sitt program.   

2.3.2.3 Skapa en Proxy 

Applikationen och Web Servicen kommunicerar med varandra genom att använda 
SOAP meddelanden. Dessa meddelanden kräver att in och ut parametrarna är av 
XML. Vilket en Proxy klass gör, den gör om parametrarna till XML element för att 
sedan skicka SOAP meddelandet över Internet. Hur kan man då skapa en Proxy 
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klass? I .NET så skapas Proxy klassen automatiskt när man lägger till Web Servicen 
som en webbreferens.  

2.4 UML 

UML är ett objekt orienterat analys och design språk från Object Management Group 
(OMG) och klassas som en standard för flera olika typer av diagrams metoder. UML 
kom i mitten på 90-talet då James Rumbaugh och Grady Booch i samarbete med Ivar 
Jacobson började arbeta på en ”Unified Method”.   
 
UML stödjer [12] i dagsläget från och med version 2.0 tretton stycken diagram som är 
indelat i tre stycken typer av diagram, beteende diagram, strukturerade diagram och 
interaktion diagram: 
 

• Beteende diagram: En typ av diagram som beskriver ett systems egenskaper 
eller hur en process fungerar inom ett företag.”activity”, ”state machine”, 
“use case” men även diagrammen som klassas som interaktion diagram.  

• Strukturerade diagram: En typ av diagram som beskriver vilka delar som 
ska ingå i ett system. ”class”, ”component”, ”object”, ”package”, ”composite 
structure” och ”deployment”. 

• Interaktion diagram: En typ av diagram som betonar objektets beteende. 
”communication”, ”interaction overview”, ”sequence” och ”timing diagram”.  

2.5 Synkronisering 

Synkronisering [10] är ett begrepp inom datavetenskapen som används för att se 
tillexempel två stycken databaser innehåller samma sorts information. En 
synkronisering kan vara bra om man tillexempel lägger till något i databasen, tar bort 
information från databasen eller uppdaterar information i den. Det finns två typer av 
synkronisering envägs och tvåvägs synkronisering. Inom envägs synkronisering så 
kopieras informationen från källan till målet och inom tvåvägs synkronisering så 
kopieras information i båda riktningarna.    
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3 Metod 

Detta arbete [11] bygger i grund och botten på ”design and Creation” dvs. att 
utveckla nya IT produkter som t.ex. ett nytt system till en dator men det kan också 
vara nya lösningar till ett befintligt system. Där följande typer ingår i en ny IT 
produkt: 
 

• Konstruera: Ett koncept som används inom datavetenskapen för att beskriva 
begrepp som entiteter, objekt eller data flöden som kommer att ingå i den nya 
IT produkt. 

• Modell: En kombination av konstruktioner som beskriver en situation och 
används för att få en förståelse och ett lösningsförslag till problemet. Exempel 
på sådana modeller är use  case och klass diagram.   

• Metod: En beskrivning till den modell som man har skapat och guide som 
kan följas för att lösa problemet. Som innehåller formler, matematiska 
algoritmer, metoder för kommersialisering och publicering som t.ex. ”Soft 
Systems Methodology” eller ”Information Engineering”.     

• Implementering: Ett fungerande system som bevisar att de modeller och 
metoder som man har tagit fram fungerar. 

 
Förutom det praktiska tillvägagångssättet så har jag även använt mig av en teoretisk 
metodik innehållande fem olika steg: 
 

• Teoretisk bakgrund: Den teoretiska kunskap som kan behövas för att få en 
förstålelse om problemet. Vilket kan fås genom att studera litteratur där 
författare gett förslag på framtida undersökningar eller läsa om nya lösningar. 
Men en teoretisk kunskap kan inhämtas genom att läsa all möjlig teori som 
ligger inom samma område. 

• Frågeställning: En beskrivning där man tar upp egna idéer för att komma 
underfund med problemet. De frågor och funderingar man har som man under 
arbetets gång ska försöka besvara.    

• Genomförande: En genomförlig beskrivning hur man har gått tillväga under 
implementeringen. Vilka metoder som använts, vad dessa metoder har för in 
parametrar, hur de fungerar och vad de returnerar för någonting. Man kanske 
inte behöver vara så noga med all beskrivning. Men det kan vara bra att lägga 
krut på viktiga delar i problemet.   

• Diskussion: En beskrivning på vilka problem som stötts på under arbetets 
gång.  

• Slutsats: Har man fått svar på de funderingar som har tagit upp under 
rubriken frågeställningar? Har arbetet gått som planerat dvs. hur blev 
slutresultatet i jämförelse med de uppsatta mål som fanns ifrån början innan 
man började med arbetet? Hur skulle produkten eller lösningen kunna 
utvecklas i framtida arbete? 

 
För att kunna komma igång med skapandet av applikationen och databasen så kan det 
vara bra om det fanns en beskrivning på hur man ska gå tillväga för att bygga upp 
detta. Sådana typer av beskrivningar skapas bäst med hjälp av UML. Där jag har 
använt mig av två typer av UML diagram, klass diagram för att beskriva 
applikationen och data modellering för att få en klar bild hur databasen ska 
struktureras upp. Här följer en liten beskrivning på tillvägagångssättet för att skapa 
dessa två diagram.  
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3.1.1 Class Diagram 

Ett ”class diagram” beskriver systemets struktur och visar de klasser som kommer att 
ingå, klassernas attribut och relationerna mellan klasserna. Hur går man då tillväga för 
att skapa ett enkelt ”class diagram”? Varje klass symboliserar en rektangel indelat i 
tre stycken delar. 

3.1.1.1 Steg 1 (Hitta klasserna) 

Hur får man då redan på vilka klasser som ska ingå i ett program. En klass är för det mesta 
ett substantiv dvs. abstrakta och korrekta saker eller abstrakta begrepp, som tillexempel en 
student eller en båt. Har man hittat ett lämpligt namn på en klass så skrivs det in i den 
översta delen i rektangeln.  

3.1.1.2 Steg 2 (Ta fram klassens attribut/metoder) 

Ett attribut beskriver klassen som man med hjälp av olika metoder ska kunna förändra.  
 
Attribut 
Ex. -namn:string 
 
I exemplet ovan så anger jag ett attribut med namnet namn som är av privat åtkomst 
och av typen string. Det första tecknet anger åtkomst typen som i detta fall är privat (-
) men kan även vara public (+) eller protected (#). Efter man har angett vilken 
åtkomst variabeln har så anger man namnet på variabeln och tillsist vilken typ det är. 
Ett attribut anges i mittersta delen av rektangeln. 
 
Metod 
Ex: -setNamn(namn:string) eller –getNamn():string 
 
En metod anges på ungefär samma sätt som ett attribut det som skiljer metoden från 
ett attribut är att ange de parametrar som ska skickas till metoden. Vilket utförs mellan 
namnet på metoden och retur typ innanför parenteser. Metoden anger man i den 
nedersta delen i rektangeln.    

3.1.1.3 Steg 3 (Skapa relationer mellan klasserna) 

En relation mellan olika klasser i ett program beskriver hur de olika klasserna är 
ihopkopplade. Ett klass diagram kan innehålla flera olika typer av relationer. 

3.1.2 Data Modeling 

Data modellering används för att strukturera upp organisera data. Som sedan används 
för att bygga upp en databas. En datamodell innehåller tabellnamn, attribut och 
relationer: En relation kan vara en till en, en till många eller många till många.  

3.1.2.1 Steg 1 (Objektmodell) 

Skapa en modell som innehåller de entiteter och relationer som du tycker skulle 
passa bra i din databas dvs. de tabeller och deras relationer. 

3.1.2.2 Steg 2 (Datamodell) 

En datamodell är en påbyggnad av objektmodellen där man lägger till de attribut som 
beskriver entiteten. Varje entitet ska ha en primärnyckel som gör varje rad i tabellen 
unik. Skulle du komma på att du har glömt en eller flera entiteter så är det bara att 
lägga till dessa med deras relationer och attribut. 
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3.1.2.3 Steg 3 (Databasmodell) 

Nu är modellen nästan komplett. Men det saknas några detaljer bland annat så måste 
du sära på alla många till många relationer och lägga till en lämplig entitet och tillsist 
är det bara att lägga till främmande nycklar till de entiteter som har en många till 
många relationer kopplad till sig.      
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4 Resultat och Genomförande 

4.1 Åtkomst av databaserna 

Detta system använder sig av en befintlig kund och komponentregister som finns 
sparade på företagets Microsoft SQL server men det finns även en sparad kopia på 
den lokala databasen som systemet jobbar emot när det inte finns tillgång till Internet.  

4.1.1 Servern 

För att komma åt databasen som ligger på servern så måste man lägga till den web 
services som är kopplad till databasen som en webbreferens till projektet som vill ha 
tillgång till databasen. 
 
Eftersom Detta system består av flera delar där man vill ha åtkomst till webbtjänsten 
så har jag skapat en klass som sköter kommunikationen mellan webbtjänsten och 
programmet för att slippa skapa objekten till webbtjänsten mer än en gång. Vilket gör 
att man bara behöver skapa en referens till det objekt som är kopplade till Web 
Service klassen. Web Service klassen består av följande delar se Bilaga 2: 
 

• InitWebservice() 
Funktionen initierar klassens alla variabler och undersöker statusen på 
variablerna dvs. om Web Service variablerna har tillgång till webbtjänsten. 
Vilket inträffar om man har tillgång till Internet. Funktionen körs när ”User 
Control1” skapas. 
 

• bool logIn(string username, string password)  
Funktionen har två parametrar användarnamn och lösenord som kontrollerar 
om man har angivet det korrekt. Vid korrekt användarnamn och lösenord så 
skapas AuthHeader variabler som man sedan tilldelar webbtjänst variablerna 
för att få tillgång till protokollet SOAP. Funktionen returnerar statusen på 
”passport” variabelns som är true vid korrekt användarnamn och lösenord 
annars false. 
 

• void logOut() 
Man loggar ut sig från webbtjänsten dvs. användaren har inte längre tillgång 
till SOAP protokollet. 
 

• Properties 
Ger tillgång till det objekt som är kopplat till Web Service vilket ger 
möjlighet att använda de metoder som Web Servicen innehåller. 

4.1.2 Lokalt 

Varför blev SQLite valet av databas? Anledning var att handledaren på företaget gav 
det som ett förslag och jag tyckte det lät bra, efter att jag har läst på lite om SQLite. 
För att kunna komma åt SQLite så kräver det att man lägger till SQLite’s bibliotek 
innehållande alla ADO.NET funktioner som referens för att sedan importera SQLite 
till den klass där man ska kommunicera med databasen. Vilket man även måste göra 
om man väljer någon annan databas som stödjer ADO.NET. Jag har använt mig av 
två olika sätt för att kommunicera med databasen.  
 
Se följande exempel där jag använder mig av ett sätt när jag vill ha ett svar från 
databasen och det andra sättet används när man vill göra någon förändring i 
databasen.  
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using System.Data.SQLite; 
 
private SQLiteConnection sConn=new SQLiteConnection(@”Data Source= 
Sökväg till databasen”); 
private SQLiteCommand sqc; 
private SQLiteDataAdapter sqd; 
private string sCommand; 
private DataTable dt; 
 
try{ 

 sConn.Open(); 
 sCommand = "SELECT * FROM Komponent WHERE Artnamn = '"+txtArtname+"'"; 

sqd = new SQLiteDataAdapter(sCommand,sConn); 
 dt = new DataTable(); 
 sqd.Fill(dt); 
 dgCustomerInfo.DataSource = dt; 

sCommand = "DELETE FROM Kund"; 
sqc = new SQLiteCommand(sCommand,sConn); 
sqc.ExecuteNoQuery(); 

}catch(SQLiteException){ 
 MessageBox.Show("Ingen koppling till lokal databas","Ingen koppling"); 

}finally{ 
 sConn.Close(); 

} 

4.2 Systemet 

4.2.1 User Control1 (Inloggning/Val av kalkyl) 

Programmet körs antingen med eller utan anslutning till Internet. Vid anslutning till 
Internet så får man först ange ett användarnamn och lösenord som sedan skickas till 
metoden ”logIn” som ligger i Web Service klassen för undersökning om man har 
angivet ett korrekt användarnamn och lösenord. Skulle det vara korrekt så får man en 
fråga om man vill synkronisera eller inte för att sedan välja kalkyl, vilket man gör 
genom att bocka för en ruta och sedan trycka på välj. Knappen välj är kopplat till en 
händelse som anropar en metod som undersöker vilket kalkyl som man har valt för att 
sedan starta rätt ”UserControl”. Skulle man inte ha någon anslutning till Internet så 
hoppar man direkt till valet av kalkyl. 
 
 

 
Figur 2: Inloggning och val av kalkyl 

4.2.2 User Control2 (Service order) 

Kalkylen är indelat i fyra olika kategorier underentreprenör, eget arbete, reskostnad 
och materialkostnader. Applikationen tar här hänsyn till de rabatter och påslag som 
kunden har kopplat till sig. 
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4.2.2.1 Underentreprenör 

Varje textbox som visas i Figur 3 är kopplat till en händelse. Som kontrollera om 
längden på strängen är större än noll och att man anger ett korrekt värde. Värdena 
som skrivs in sparas i en array av klassen UnderContractor se Bilaga1. Om längden 
på strängen skulle vara större än noll så sparas namnet på den entreprenörtyp och en 
metod anropas sedan som tar emot positionen i arrayen, kostnaden för arbetet och 
påslaget som är kopplat till kunden. Om längden skulle vara noll så anropas samma 
metod fast med priset noll.  
I denna metod så summeras inköpspriset på underentreprenörerna ihop och läggs i en 
variabel. Försäljningspriset får man om man tar inköpspriset för underentreprenör 
gånger det påslag som är kopplat till kunden. Metoden beräknar även ut vad 
marginalen blir för underentreprenör. Skulle man göra en förändring så är det viktigt 
att man tar bort föregående värde från variablerna där beräkningar utförs.  

 
public void setUnderContractorInPrice(int place,int work,int increase) 
{ 
 //Dessa beräkningar utförs 

Summa underentreprenör, Summa underentreprenör efter påslag, Marginal 
underentreprenör, Försäljningspris med påslag, 
//Dessa variabler tilldelas 
Priset för aktuell entreprenör under den positionen i arrayen 

} 
 

 
Figur 3: Inskrivning av underentreprenörer 

4.2.2.2 Eget arbete 

Även dessa textboxar är kopplat till en händelse som utför samma kontroll. Här för man in 
antalet timmar som sedan förvandlas till ett pris genom att ta timmarna gånger en timkostnad 
som är kopplad till varje arbetskategori. Värdena sparas även här i en array fast av klassen 
OwnWork se Bilaga 1. Arbetarna är indelat i två olika rabattgrupper. Vid en längd på 
strängen som är större än noll så sparas typ av arbete man anropar en metod som tar emot 
positionen i arrayen, antalet timmar, den rabattgrupp som den är kopplat till och den 
timkostnad företaget tar för att utföra arbetet. Om längden skulle vara noll så anropas samma 
metod fast med noll som antalet timmar.  
Priserna summeras ihop och läggs i en variabel. Försäljningspriset får man ut genom att ta 
priset för ett arbete gånger den rabatt som kunden har. Skulle det ske en förändring i någon 
av arbetskategorierna så tar man bort föregående pris från de variabler där man utför en 
beräkning.   
Det är även viktigt här att man tar bort föregående värde från variablerna där beräkningar 
utförs. 
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public void setOwnWorkPrice(int place,int hour,int discountgroup,int 
hourprice) 
{ 
 //Dessa beräkningar utförs 

Summa eget arbete, Antal resor som beräknas utifrån visa arbetstyper, 
Försäljningspris 
//Dessa variabler tilldelas 
Rabattgrupp, Antal timmar, Priset 

} 

 

 
Figur 4: Inskrivning av eget arbete 

4.2.2.3 Resor 

Här fyller man i avståndet till projektet. Antalet resor beräknas utifrån summa av antalet 
timmar från vissa kategorier delat på en vanlig arbetsdags. Det finns en möjlighet att 
korrigera antalet resor genom att fylla i fältet för korrigering av resor. Sedan kan man fylla i 
om man behöver göra någon övernattning och vad det kostar per natt. För att beräkna 
reskostnaderna så används bara avståndet till projektet och antalet resor av de faktorer som 
går att påverka annars så finns det även en del fasta värden. Försäljningspriset får du genom 
att summera reskostnaden. Övernattningskostnaden läggs också till försäljningspriset genom 
att ta antal övernattningar gånger kostnaden per natt och lägga ihop detta med 
traktamentskostnaderna.       
 

 
Figur 5: Inskrivning av resor och övernattningar 
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4.2.2.4 Material 

Materialet sparas i en hashtabell4 som består av länkadelistor. Indexet till arrayen fås fram 
genom att skapa en hashnyckel vilket är lika med positionen i arrayen. Hashtabellen sortera 
på den prisgrupp som komponenten tillhör vilket i detta fall även är lika med tillverkaren av 
komponenten.  
När man försöker lägga till en komponent så undersöker den först om komponenten redan 
finns med i listan. Gör den inte det så får man ange hur många komponenter man vill ha 
annars så får man en fråga där du antingen får ångra dig eller öka antalet komponenter. Man 
kan också ta bort en specifik komponent eller ta bort hela listan för den valda tillverkaren. 
I denna kalkyl så har varje kund en rabatt kopplad till varje prisgrupp som används vid 
beräkningen av försäljningspriset.      
 

 
Figur 6: Lägga till material 

4.2.3 User Control3 (Anläggnings order) 

Det som skiljer mellan Service order och anläggnings order är att man inte tar hänsyn 
till någon rabatt som är kopplad till kunden. Vilket betyder att det inte läggs på någon 
rabatt vid beräkning av försäljningspriset på eget arbete. Påslaget använts fortfarande 
när det gäller underentreprenör och material. Skillnaden när det gäller beräkningen av 
materialet är att företaget har en rabattsats kopplad till varje tillverkare. Som man tar 
gånger ett listpris för att få fram inköpspriset. Detta inköpspris tar man sedan gånger 
påslaget som är kopplat till kunden för att få fram försäljningspriset.   

4.2.4 Spara kalkyl 

Jag har skapat en klass som tar emot kalkylobjektet innehållande all information till 
kalkylen, vad det är för typ av order, om man har tillgång till Internet och en referens 
till Web service objektet. När kalkylen ska sparas så anropas en funktion run som 
först undersöker om man tidigare har sparat denna kalkyl dvs. om kalkylen redan 
finns. Därefter så anropas och körs en metod för varje tabell. Där man antigen lägger 
till en ny rad eller uppdaterar en befintlig rad i tabellen. Uppdateringen av materialet 
skiljer sig lite från de andra eftersom man kan ta bort en komponent från kalkylen. 
Därför så jämförs komponenterna från databasen med samma kalkylnummer med 
komponenterna i hashtabellen.  

4.2.5 Öppna kalkyl 

En befintlig kalkyl går att öppna efter det att man har gjort valet av kalkyl. När man 
då väljer att öppna en kalkyl så får man upp ett öppningsformulär se Figur 7 som visar 

                                                 
4 En hashtabell är en lista där varje element i listan är kopplat till ett index.  
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alla kalkyler av de sortens kalkyl som man har valt. När man har valt att öppna en 
kalkyl så använder jag kalkylens id för att kunna komma åt resterande information om 
kalkylen. Alla information hämtas hem från de olika tabellerna för att sedan sparas 
undan i det objekt som beskriver kalkylen. För att sedan visa informationen som har 
hämtas hem och sparats undan så skapade jag en metod i UserControl1 och 2. I denna 
metod så tilldelar jag varje textbox sitt rätta värde.   
 

 
Figur 7: Öppning av kalkyl 

4.3 Synkronisering av databaserna 

Synkroniseringen bygger på envägs synkronisering vilket utförs på de tabeller som 
inte behöver ändras på den lokala sidan dvs. kund och komponentregistret men även 
tabellerna som innehåller rabatter och timpriser som man bara ska kunna ändra på 
servern. Synkroniseringen sker i en särskild klass där man anropar en metod som tar 
emot objektet som är kopplat till Web Service klassen för att sedan anropa metoderna 
som synkroniserar tabellerna. Det finns en metod för varje tabell. Envägs 
synkroniseringen har jag löst genom att först ta bort alla element som finns i tabellen i 
den lokala databasen för att sedan hämta hem värdena från servern.  
 
Här följer ett exempel på hur jag har gjort när jag synkroniserar kund och kundrabatt 
tabellerna. Där jag först hämtar hem alla kunder från servern för att sedan ta bort alla 
element i tabellerna kund och kundrabatt. För att sedan lägga i en kund i taget och för 
varje kund så lägger jag också in de rabatter som är kopplat till kunden i tabellen 
kundrabatt. 
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private SQLiteConnection sConn = new SQLiteConnection(@"Data Source= sökväg 
till databasen"); 
private SQLiteCommand sqc; 
private string sCommand; 
private DataSet ds; 
private DataTable dt; 
private DataTable dt1; 

 
ds = service.RegService.getKunder(); 
try{ 

 sConn.Open(); 
 sCommand = "DELETE FROM Kund"; 
 sqc = new SQLiteCommand(sCommand,sConn); 
 sqc.ExecuteNonQuery(); 
 sCommand = "DELETE FROM Kundrabatt"; 
 sqc = new SQLiteCommand(sCommand,sConn); 
 sqc.ExecuteNonQuery(); 
 dt = ds.Tables[0]; 
 foreach(DataRow dr in dt.Rows){ 

sCommand = "INSERT INTO Kund     
VALUES('"+dr[0].ToString()+"','"+dr[1].ToString()+"','"+dr[2].ToString(
)+"','"+dr[3].ToString()+"','"+dr[4].ToString()+"','"+dr[5].ToString()+
"','"+dr[6].ToString()+"','"+dr[7].ToString()+"','"+dr[8].ToString()+"'
,'"+dr[9].ToString()+"','"+dr[10].ToString()+"');"; 

  sqc = new SQLiteCommand(sCommand,sConn); 
  sqc.ExecuteNonQuery(); 
  ds = service.RegService.getRabattKund(dr[0].ToString()); 
  dt1 = ds.Tables[0]; 
  foreach(DataRow dr1 in dt1.Rows){ 

sCommand = "INSERT INTO Kundrabatt 
VALUES('"+dr1[0].ToString()+"','"+dr1[2].ToString()+"','"+d
r1[3].ToString()+"','"+dr1[1].ToString()+"')"; 

   sqc = new SQLiteCommand(sCommand,sConn); 
   sqc.ExecuteNonQuery(); 
  } 
 } 

}catch(SQLiteException e){ 
MessageBox.Show("Ingen anslutning till lokal 
databas"+e,"Ingen anslutning"); 

 }finally{ 
  sConn.Close(); 

 } 
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5 Diskussion 

5.1 Problem under implementering 

Eftersom att jag vid arbetets start inte någon gång tidigare hade kommit i kontakt med 
programmeringsspråket C# så har det uppstått några problem under arbetes gång. Det 
första problemet som jag kom i kontakt med och förmodligen det vanligaste 
problemet för nybörjare inom cSharp programmering är att det dyker upp ett 
felmeddelande som säger att jag har försökt skapat ett objekt som inte pekar på 
någonting dvs. null när man försöker använda en array av alla slag. Och detta beror på 
att du som programmerare måste tilldela varje position i arrayen ett objekt. 
 
private int[] test = new int[5]; 
 
for(int i=0; i<5; i++){ 
 test[i] = new int(); 
{ 

 
När jag försökte binda en textbox till en variabel uppstod det visa problem. Meningen 
med detta var att slippa tilldela textboxarna varje gång som det sker en förändring på 
den property som är kopplad till den variabeln som ska synas i textboxen. När det 
sker en förändring i en property så ändras värdet i textboxen automatiskt som är 
kopplad till den variabeln. Problemet uppstod när jag försökte binda en array som 
innehöll värdena för underentreprenörer. Första värdet funkade bra att skriva in och få 
ut rätt resultat. Sen gick det inte att skriva in resterande värden. På det här sättet 
gjorde jag när det gällde en enskild variabel. 
 
//Binder textbox1 med variabel som är kopplad till property Name och 
student är objektet där denna property ligger. 
textBox1.DataBindings.Add("Text",student,"Name").DataSourceUpdateMode 
= DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged; 
 
//klassen som innehåller denna property ärver INotifyPropertyChanged 
ett interface innehållande en ProperyChangedEventHandler. I samma 
klass lägger jag till denna metod som anropas vid en förändring i 
propertyn 
protected void OnNotifyPropertyChanged(string propertyName) { 

  PropertyChangedEventHandler handler = PropertyChanged; 
   if (handler != null) { 

handler(this, new 
PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

   } 
  } 
 
//Så här ser propertn ut 

public string Name{ 
 get{return this.name;} 
 set{if (this.name != value) { 
  this.name = value; 
  OnNotifyPropertyChanged("Name"); 
  } 
 } 

} 

5.2 Buggar 

Eftersom jag inte har hunnit testa så mycket så kan det nog finns några buggar som 
jag inte känner till. Som till exempel att programmet kraschar om användaren 
försöker anger ett felaktigt värde som jag har glömt att hantera. Eller att knappar blir 
osynliga på fel ställen. En bugg som jag har upptäckt är när man ska öppna en 
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befintlig kalkyl och väljer att trycka avbryt. Så går det inte fortsätta att arbeta med den 
valda kalkylen eftersom det inte går att välja kund. Istället så får man avbryta den 
valda kalkylen och skapa en ny kalkyl. Detta beror på att jag inte undersöker vilken 
knapp som man trycker på. Vilket gör att programmet fortsätter att göra på samma 
sätt som den skulle ha gjort om man hade tryckte på knappen öppna. Det finns 
ytterliggare en känd bugg som inträffar när man anger antalet nätter och struntar i 
kostnaden per natt. Så räknar den med traktamentskostnaden till försäljningspriset fast 
än den inte ska göra det.    

5.3 Testning 

Det har gjorts olika tester på kalkylerna för att se om kalkylerna gör de beräkningar 
som den är tillsagd att göra. Det har även gjort olika tester på material listorna för att 
vara säker på att komponenterna läggs in på rätt plats eller att tar bort rätt komponent 
från listan. I början så sorterade jag hashtabellerna på tillverkare, vilket efter olika 
tester visade sig inte vara bra eftersom olika tillverkare hamnade på samma position i 
arrayen. Detta berodde förmodligen på att namnet på tillverkarna var så olika och att 
arrayen hade en storlek på fyra, vilket ökade risken för att de olika tillverkarna 
hamnade på samma position. Då ändrade jag faktorn för sortering till prisgrupp 
eftersom jag kom på att en tillverkare tillhör en prisgrupp.  

5.4 Användarvänlighet 

Vad är användarvänlighet när det gäller ett program? Det är bland annat design och 
enkelheten att komma igång. Användaren ska alltså inte känna sig vilsen i 
programmet. Hur skulle man då se på detta program utifrån detta? När det gäller 
inloggningen och val av kalkyl så kan man väl säga att det är ganska användarvänligt 
eftersom det inte finns så mycket man kan göra med programmet så här tidigt. Efter 
valet av kalkyl så sjunker användarvänligheten en del. Första problemet användaren 
förmodligen stöter på är att du som användare måste ta fram den kund kalkylen gäller 
vilket kanske är svårt att förstå och var detta skall göras. Om inget angivits vilken 
kund kalkylen gäller och sparat detta så kan kalkylberäkningarna inte utföras, men det 
går att ta fram de komponenter som ska ingå i kalkylen. Men om man har letat reda på 
kunden vilket kan göras genom att söka efter den så kan kalkylens olika beräkningar 
utföras. Inmatningen av värdena i kalkylen är inte så komplicerad. Det som 
förmodligen kommer att bli den svåraste delen att förstå i programmet är nog när man 
ska lägga in olika komponenter eftersom användaren först måste söka efter 
komponenten för att sedan kunna lägga till den. Komponenterna visas i en lista, där 
det kan väljas vilken tillverkare som skall visas. 
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6 Slutsats 

Hur fungerar systemet nu i jämförelse med de mål som satts upp i början? Det var 
tänkt att applikationen skulle fungera både med eller utan tillgång till Internet. Kund 
och komponentregistret skulle sparas lokalt om det saknas uppkoppling och sedan 
synkroniseras mot servern då uppkoppling fanns. Det skall både kunna sparas nya 
kalkyler och öppnas befintliga. Rapporter ska kunna skapas för att kunna ge ett 
orderunderlag. Vad av detta är då möjligt i dagsläget? Båda kalkylerna fungerar som 
det är tänkt att de ska fungera. Systemet går att köra med eller utan uppkoppling till 
Internet fast ändå inte beroende på att databasen på servern saknar en del grejer som 
t.ex. tabeller för kalkylen men även en del information. Vilket gör att öppningen och 
sparningen enbart sker lokalt. Synkroniseringen sker bara på kund och 
komponentregistret, vilket gör att synkronisering för kalkylerna saknas.  

6.1 Framtida arbete 

6.1.1 Skapa utskrift av kalkyl 

En utskrift av kalkylen skulle antingen kunna skapas genom att använda sig av Excel 
eller av de funktioner som finns inbyggda i C#. Valet blev C# inbyggda funktioner för 
utskrift. Om man kollar utifrån användarens synvinkel så är det mycket lättare att 
hantera. Det enda som behöver göras är att trycka på funktionen skriva ut som finns i 
programmet istället för att öppna Excel och skriva ut därifrån. 
 
I Bilaga 2 finns det ett förslag på hur man skulle kunna lösa detta. För mer 
information om innehållet i varje klass och metod så kan du läsa artikeln [13] där de 
beskriver hur det går till att skriva ut ett valfritt antal kunder. Det som skiljer denna 
rapport från den som kommer att användas i denna applikation är objektet som 
kommer att skrivas ut och hur rapporten kommer att se ut. 

 
Printable: Ser till så att objektet kan skrivas ut. Innehåller således en metod print 
som tar emot en PrintElement variabel. 
PrintPrimitive: Innehåller två stycken metoder calculateHeight och Draw. 
calculateHeight skapar utrymme för en primitiv medan Draw ritar ut primitiven på 
papperet.  
PrintEngine: Detta är motorn för utskrivningen. Denna klass öppnar upp de olika 
dialogrutorna som tillexempel förhandsgranskningen. Utseendet på papperet styrs 
även härifrån. 
PrintElement: Skapar elementen som ska skrivas ut. 
PrintPrimitiveRule: Ärver interfacet PrintPrimitive. Skapar utrymme mellan text 
och avskiljare och skriver ut avskiljaren. 
PrintPrimitiveText: Ärver interfacet PrintPrimitive. Skapar utrymme för ny rad och 
skriver ut texten. 

6.1.2 Förbättra synkronisering 

Som jag tidigare har berättat så fungerar synkroniseringen bara på kund och 
komponentregistret. En synkronisering som tar alldeles för lång tid vilket beror på att 
alla värden från kund och komponent tabellen i den lokala databasen tas bort först för 
att sedan fyllas på med nya värden från databasen som ligger på servern. Hur skulle 
det då kunna förbättras på ett lätt och smidigt sätt? 
 
Det skulle kunna skapas en tabell i databasen som ligger på servern som lagrar alla 
uppdateringar och förändringar som sker i databasen. Denna tabell får inte tömmas 
efter en avslutad uppdatering eftersom att det inte bara är en som är i behov av dessa 
förändringar. I den lokala databasen kommer det att se lite annorlunda ut där kommer 
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det att behövas två stycken tabeller en som håller koll på förändringarna som sker i 
databasen. Dessa förändringar kommer bara att inträffa när det inte finns någon 
anslutning till Internet. Eftersom man vid anslutning både sparar till den lokala 
databasen och till den som ligger på servern. Den andra tabellen som kommer att 
behövas kommer bara att innehålla ett värde vilket kommer att bli datumet då den 
senaste uppdateringen ägde rum. För att slippa gå igenom alla uppdateringar som 
ligger på servern. 
 
Här följer ett exempel på hur tabellerna kan se ut: 
 
Servern (Uppdatering) 

• Id (pk): Ett id som egentligen inte har sån stor betydelse förutom att göra 
varje rad unik. 

• UppdateringsTyp: Vilken typ av uppdatering som har inträffat. Om ett av 
följande kommandon har används Insert, Delete eller Update. 

• RegisterTyp: I vilket register som förändringen har inträffat dvs. kund, 
komponent eller kalkylregistret. 

• Index: Vilken information som har förändrats. Det jag menar är namnet på 
komponenten, kundens id eller id till kalkylen. 

• Datum: När uppdateringen inträffade. 
 

Lokalt (Uppdatering)  
• Id (pk) 
• UppdateringsTyp 
• Index 
 

Lokalt (SynkroniseringsDatum) 
• Datum: Håller koll på när man gjorde senaste uppdateringen. 
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8 Bilaga 1: UML-diagram applikationen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Webservice

-register: RegService.Regservice
-security: SecurityService.SecurityService
-passport: SecurityService.passport
-customer: RegService.RegKund
-component: RegService.RegKomponent

+initWebservice()
+logIn(username: String, password: String): Boolean
+logOut()

Synchronize

-sConn: SQLiteConnection
-sqc: SQLiteCommand
-sCommand: String
-ds: DataSet
-dt: DataTable
-dt1: DataTable
-service: Webservice

+synch(service: Webservice)
+runSynchCustomer()
+runSynchComponent()

Open

-sConn: SQLiteConnection
-sqd: SQLiteDataAdapter
-sCommand: String
-ds: DataSet
-dt: DataTable
-system: String
-info: Calculationinfo
-internet: Boolean
-service: Webservice
-key: Integer

+open()

Save

-sConn: SQLiteConnection
-sqc: SQLiteCommand
-sqd: SQLiteDataAdapter
-sCommand: String
-ds: DataSet
-dt: DataTable
-service: Webservice
-internet: Boolean
-system: String
-existlocal: Boolean = false
-existserver: Boolean = false
-key: Integer
-info: Calculationinfo

+runSave()
+setCalculationInfo()
+setUnderContractor()
+setOwnWork()
+setTravelCost()
+setSumMaterial()
+setMaterialTrend()
+setMaterialSiemens()
+setMaterialDanfoss()
+setMaterialOvrigt()
+setSammanstallning()
+setDiscount()

MaterialNod

-Artnamn: String
-Antal: Integer
-Benamning: String
-Tillverkare: String
-RabattGrupp: String
-Kalkylpris: Integer
-Summa: Integer
-Next: MaterialNod

+setNextNod(n: MaterialNod)
+setKalkylpris(price: Integer)
+setAntal(a: Integer)
+getNextNod(): MaterialNod
+getArtnamn(): String
+getAntal(): Integer
+getBenamning(): String
+getTillverkare(): String
+getRabattGrupp(): String
+getKalkylpris(): Integer
+getSumma(): Integer

Increase

-el_inst: Integer
-pipe_inst: Integer
-mac_cab: Integer
-blue_print: Integer
-remain_ue: Integer
-trend: Integer
-siemens: Integer
-danfoss: Integer
-remain_material: Integer

Discount

-discount_group1: Integer
-discount_group2: Integer
-price_group1: Integer
-price_group2: Integer
-price_group3: Integer
-price_group4: Integer
-trend: Integer
-siemens: Integer
-danfoss: Integer
-remain: Integer

MaterialLinkedList

-head: MaterialNod

+inserFirst(n: Object)
+removeNod(p: Integer): Object
+size(): Integer
+getNod(p: Integer): Object
+getNod(n: Object): Object
+getNod(name: String): object
+isEmpty(Parameter1: Boolean)
+isFull(): Boolean
+has(n: Object): Boolean
+has(name: String): Boolean
+destroy()

Hashkey

+hash(key: String, size: Integer): Integer

Hash

UserControl1

-service: Webservice = new Webservice()
-synch: Synchronize = new Synchronize()
-info: Calculationinfo
-internet: Boolean = false
-ucr2: UserControl2
-ucr3: UserControl3
-open: Open
-save: Save

+chooseSystemType()

Program.exe

Calculationinfo

-calculation_nr: String
-customer_nr: String
-project: String
-system: String
-sign: String
-date: String
-calculation: Calculation = new Calculation()
-[] hashtable: List = new MaterialLinkedlist[4]
-tmp: MaterialNod = new MaterialNod()
-t: Hashkey = new Hashkey()
-discount: Discount = new Discount()
-increase: Increase = new Increase()
-[] hour_cost: Integer = new Integer[15]

+setHourCost(place: Integer, cost: Integer)
+getHourCost(place: Integer): Integer

List
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UserControl2

-sConn: SQLiteConnection
-sqd: SQLiteDataAdapter
-sCommand: String
-ds: DataSet
-dt: DataTable
-service: Webservice
-key: Integer = 0
-input: InputBox
-info: Calculationinfo = new Calculationinfo()
-internet: Boolean = false
-datetime: DateTime

+setData(): Calculationinfo
+setUnderContractorInPrice(place: Integer, work: Integer, increase: Integer)
+setOwnWorkPrice(place: Integer, hour: Integer, discountgroup: Integer, hourprice: Integer)
+addListBoxMaterial(type: String)
+inputDialog()

InputBox

-inputResponse: String = null
-nr: Integer

UserControl3

-sConn: SQLiteConnection
-sqd: SQLiteDataAdapter
-sCommand: string
-ds: DataSet
-dt: DataTable
-service: Webservice
-key: Integer = 0
-input: InputBox
-info: Calculationinfo = new Calculationinfo()
-internet: Boolean = false
-datetime: DateTime

+serData(info: Calculationinfo)
+setUnderContractorInPrice(place: Integer, work: Integer, increase: Integer)
+setOwnWorkPrice(place: Integer, hour: Integer, hourprice: Integer)
+addListBoxMaterial(type: String)
+inputDialog(): Integer

Calculation

-sale_price: Integer
-price_correction: Integer
-increase_ue: Integer
-margin_ue: Integer
-increase_material: Integer
-margin_material: Integer
-undercontractor: Integer
-material: Integer
-own_work: Integer
-travel_cost: Travel = new Travel()
-[] material_type: Integer = new Integer[4]
-[] own_work_type: OwnWork = new OwnWork[15]
-[] contractor: UnderContractor = new Undercontractor[5]

+setSalePrice(price: Integer)
+setSalePrice(price: Integer, discount: Integer)
+setPriceCorrection(correction: Integer)
+getPriceCorrection(): Integer
+setIncreaseUE(price: Integer)
+setMarginUE(price: Integer)
+setIncreaseMaterial(price: Integer)
+setMarginMaterial(price: Integer)
+getIncreaseUE(): Integer
+getMarginUE(): Integer
+getIncreaseMaterial(): Integer
+getMarginMaterial(): Integer
+setUnderContractor(price: Integer)
+getUnderContractor(): Integer
+setMaterial(price: Integer)
+getMaterial(): Integer
+setOwnWork(price: Integer)
+getOwnWork(): Integer
+getOwnWorkType(): OwnWork[]

OwnWork

-name: String
-visit_total: Integer
-hour_per_visit: Integer
-hour_total: Integer
-price: Integer
-discountgroup: Integer

UnderContractor

-name: String
-price: Integer
-vald_ue: String

Travel

-travel_price: Integer
-mile_upto_five: Integer
-mile_over_five: Integer
-traktamente: Integer
-distanceToWork: Integer
-numberOfTravel: Integer
-corrNumberOfTravel: Integer
-housingCost: Integer
-stayOvernight: Integer
-living_cost: Integer
-traktamente_cost: Integer
-travel_cost: Integer

+setNumberOfTravel(a[]: OwnWork)
+setTravelCost(price: Integer)
+getTravelCost(): Integer

Calculationinfo

-calculation_nr: String
-customer_nr: String
-project: String
-system: String
-sign: String
-date: String
-calculation: Calculation = new Calculation()
-[] hashtable: List = new MaterialLinkedlist[4]
-tmp: MaterialNod = new MaterialNod()
-t: Hashkey = new Hashkey()
-discount: Discount = new Discount()
-increase: Increase = new Increase()
-[] hour_cost: Integer = new Integer[15]

+setHourCost(place: Integer, cost: Integer)
+getHourCost(place: Integer): Integer

UserControl1

-service: Webservice = new Webservice()
-synch: Synchronize = new Synchronize()
-info: Calculationinfo
-internet: Boolean = false
-ucr2: UserControl2
-ucr3: UserControl3
-open: Open
-save: Save

+chooseSystemType()
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9 Bilaga 2: UML-diagram förslag till utskrift av kalkyl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program.exe

UserControl1

-_engine: PrintEngine = new PrintEngine

+CreateEngine()
Printable

PrintPrimitive

PrintElement

-_printPrimitives: ArrayList = new ArrayList
-_printObject: Printable

+AddText(buf: String)
+AddPrimitive(primitive: PrintPrimitive)
+AddData(dataName: String, dataValue: String)
+AddHorizontalRule()
+AddBlankLine()
+AddHeader(buf: String)
+CalculateHeight(engine: PrintEngine, graphics: Graphics)
+Draw(engine: PrintEngine, yPos: Float, graphics: Graphics, pageBounds: Rectangle)

PrintEngine

-_printObjects: ArrayList = new ArrayList
+PrintFont: Font = new Font("Arial",10)
+PrintBrush: Brush = Brushes.Black
+Header: PrintElement
+Footer: PrintElement
-_printElements: ArrayList
-_printIndex: Integer = 0
-_printNum: Integer = 0

+AddPrintObject(printObject: Printable)
+ShowPrint()
+ShowSetting()
+ShowPreview()
#OnBeginPrint(e: PrintEventArgs)
#OnPrintPage(e: PrintEventArgs)
+ReplaceTokens(buf: String): String

Calculationinfo

+Print(element: PrintElement)

PrintPrimitiveRule

+CalculateHeight(engine: PrintEngine, graphics: Graphics)
+Draw(engine: PrintEngine, yPos: Float, graphics: Graphics, elementBounds: Rectangle)

PrintPrimitiveText

+CalculateHeight(engine: PrintEngine, graphics: Graphics)
+Draw(engine: PrintEngine, yPos: Float, graphics: Graphics, elementBounds: Rectangle)
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10 Bilaga 3: UML-diagram lokala databasen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kalkyl

+Kalkyl_id: String
+SystemTyp: String
+Projekt: String
+System: String
+Sign: String
+Datum: Date
+kalkyl_Kund_id: String

Underentreprenor

+Id: Integer
+Namn: String
+Inkopspris: Float
+vald_ue: String
+Underentreprenor_Kalkyl_id: String

EgetArbete

+Id: Integer
+Namn: String
+Antal_besok: Integer
+Timmar_per_besok: Integer
+Timmar_totalt: Integer
+RabattGrupp: Integer
+Pris: Integer
+EgetArbete_Kalkyl_id: Integer

Reskostnad

+Id: Integer
+Reskostnad: Integer
+Milkostnad_under_fem: Integer
+Milkostnad_over_fem: Integer
+Traktamente: Integer
+Avstand: Integer
+Antal_resor: Integer
+Korrigering_antal_resor: Integer
+Boendekostnad: Integer
+Antal_overnattningar: Integer
+Reskostnad_Kalkyl_id: String

MaterialSammanstallning

+Id: Integer
+Trend: Integer
+Siemens: Integer
+Danfoss: Integer
+Ovrigt: Integer
+MaterialSammanstallning_Kalkyl_id: String

Trendorder

+Antal: Integer
+Summa: Integer
+Kalkylpris: Integer
+Trendorder_Artnamn: String
+Trendorder_Kalkyl_id: String

Ovrigtorder

+Artnamn: String
+Artbeskrivning: String
+Apris: Integer
+RabattGrupp: String
+Datablad: String
+Tillverkare: String
+Antal: Integer
+Summa: Integer
+Kalkylpris: Integer
+Ovrigtorder_Kalkyl_id

Sammanstallning

+Id: Integer
+UE: Integer
+UE_paslag: Integer
+UE_marginal: Integer
+Material: Integer
+Material_paslag: Integer
+Material_marginal: Integer
+EgetArbete: Integer
+Reskostnad: Integer
+Overnattningskostnad: integer
+Traktamentekostnad: Integer
+Priskorrigering: Integer
+Forsaljningspris: Integer
+Sammanstallning_Kalkyl_id: String

Rabatter

+Id: Integer
+PaslagElInst: Integer
+PaslagRorInst: Integer
+PaslagApSkap: Integer
+PasalgRitning: Integer
+PaslagOvrigtUE: Integer
+RabattGrupp1: Integer
+RabattGrupp2: Integer
+PaslagTrend: Integer
+PaslagSiemens: Integer
+PaslagDanfoss: Integer
+PaslagOvrigtMaterial: Integer
+RabattTrend: Integer
+RabattSiemens: Integer
+RabattDanfoss: Integer
+RabattOvrigt: Integer
+Rabatter_Kalkyl_id: String

Komponent

+Artnamn: String
+Artbeskrivning: String
+Apris: Integer
+RabattGrupp: String
+Datablad: String
+Tillverkare: String

Kund

+Kund_id: String
+Foretagsnamn: String
+Postadress: String
+Postnummer: String
+Postort: String
+Besoksadress: String
+Telefon_vx: String
+Telefon_fax: String
+Hemsida: String
+Epost: String
+Ovrigt: String

KundRabatt

+Id: String
+KundRabatt_Kund_id: String
+Grupp: String
+Rabatt: Integer

Timkostnad

+Id: Integer
+Grupp: String
+Pris: Integer

Leverantorsrabatt

+Id: Integer
+Grupp: String
+Rabatt: Integer

Reskostnader

+Id: Integer
+Grupp: String
+Pris: Integer

Siemensorder

+Antal: Integer
+Summa: Integer
+Kalkylpris: Integer
+Siemensorder_Artnamn: String
+Siemensorder_Kalkyl_id: String

Danfossorder

+Antal: Integer
+Summa: Integer
+Kalkylpris: Integer
+Danfossorder_Artnamn: String
+Danfossorder_Kalkyl_id: String
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11 Bilaga 4: Web Service klassen  

using System; 
using System.Windows.Forms; 
using Kalkyl.RegService; 
using Kalkyl.SecurityService; 

 
namespace Kalkyl 
{ 

 /// <summary> 
 /// Sköter kommunikationen med Web Servicen. 
 /// </summary> 
 public class Webservice 
 { 
     private RegService.RegService register; 
     private SecurityService.SecurityService security; 
     private SecurityService.Passport passport; 
   
     private RegService.RegKund customer; 
     private RegService.RegKomponent component; 
   
     //Properties 
     public RegService.RegService RegService 
     { 
        get{return this.register;} 
     } 
   
     public RegService.RegKund Customer 
     { 
        get{return this.customer;} 
        set{this.customer = value;} 
     } 
   
     public RegService.RegKomponent Component 
     { 
        get{return this.component;} 
        set{this.component = value;} 
     } 
   
     //Konstruktor 
     public Webservice() 
     {} 
   
     //Metod för att initsiera systemet 
     public void initWebservice() 
     { 
         register = new RegService.RegService(); 
         try{ 
  register.getStatus(); 
         }catch(Exception){ 
  throw new Exception(); 
         } 
         security = new SecurityService.SecurityService(); 
         try{ 
  security.getStatus(); 
         }catch(Exception){ 
  throw new Exception(); 
         } 
         customer = new RegKund(); 
         component = new RegKomponent(); 
      } 
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     //Metod för att få ett passport till åtkomst av webservicear 
      public bool logIn(string username,string password) 
      { 
  passport = security.Login(username,password); 
  if(passport.Valid){ 
      
  // Add AuthHeader to SecurityService 

SecurityService.AuthHeader secHeader = new       
SecurityService.AuthHeader(); 

   
  secHeader.sessionKey = passport.SessionKey; 
  security.AuthHeaderValue = secHeader; 
      
  // Add AuthHeader to RegService 

RegService.AuthHeader regHeader = new 
RegService.AuthHeader(); 

   
  regHeader.sessionKey = passport.SessionKey; 
  register.AuthHeaderValue = regHeader; 
  } 
   return this.passport.Valid; 
       } 
   
       //Metod för att logga ut 
       public void logOut() 
       { 
  security.Logout(); 
  passport = null;  
       } 
  } 

} 
 

 


