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Sammanfattning
Dynamic Precision är ett elektronikföretag i Herrljunga. En gren av Dynamic 
Precision är elektronikreparationer åt andra företag och dessa företag skickar in 
reparationsenheter från slutkunder som Dynamic Precision sedan reparerar och 
skickar tillbaka, då oftast direkt till slutkund. Dynamic Precision hade behov av 
en kundportal så att deras kunder fick möjlighet att och kontrollera status på 
sina reparationsenheter och denna portal blev då ett examensarbete. Projektet 
utvecklades i ASPNET Core och dess databas skapades upp i Microsoft SQL-
Server. Projektet har genomförts med någorlunda intakt tidsplanering, trots att 
konstruktionen av middleware tog längre tid än planerat. Fokus har legat i att få
en applikation som är användbar och säker och en trolig rimlig säkerhetsnivå 
har nåtts. Den tänkta mängden användare av applikationen kommer vara myck-
et låg, trots detta behöver tillgängligheten ses över så att eventuella handikapp 
inte hindrar användaren av applikationen. 

Nyckelord: ASPNET, C#, Portal, Middleware, SQL
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Abstract
Dynamic Precision is a company in Herrljunga focused on electronics. A branch
of Dynamic Precision is repairs of electronic equipment from third party com-
panies and they send electronic equipment from their end-customers to Dyna-
mic Precision that repair the units and then return them, usually direct to the 
end-customer. Dynamic Precision had need of a customer portal so that their 
customers could check the status of their sent in equipment and this customer 
portal became an internship project. The project was developed in ASPNET 
Core and its database was created in Microsoft SQL-Server. The project has 
been completed with somewhat intact time-planning, even though the construc-
tion of the middleware took longer time than planned. The focus of the project 
has been on creating a usable and secure application and a reasonable secure so-
lution has been reached. The planned amount of users is very low, but it still 
needs to have its accessibility improved so that a users possible handicap wont 
stop the user from using the application. 

Keywords: ASPNET, C#, Portal, Middleware, SQL
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Förord
Stort tack till min tidigare chef Anders Karlsson för att jag fick genomföra mitt
examensarbete  på  Dynamic  Precision  AB.  Även  handledaren  Erik  Carlsson
skall ha ett stort tack för att ha tagit sig tid att svara på frågor och styrt projektet
mot målet.

Stort tack till Mittuniversitetet i allmänhet samt Mattias Dahlgren och Mikael
Hasselmalm i synnerhet för att ha gjort studierna intressanta och givande. 

v



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................iii

Abstract..............................................................................................................iv

Förord..................................................................................................................v

Terminologi......................................................................................................viii

1 Inledning....................................................................................................1
1.1 Företagsbeskrivning...............................................................................1
1.2 Bakgrund och problemmotivering.........................................................1
1.3 Övergripande syfte.................................................................................1
1.4 Avgränsningar........................................................................................2
1.5 Detaljerad problemformulering..............................................................2
1.6 Översikt..................................................................................................3

2 Teori............................................................................................................4
2.1 .NET.......................................................................................................4
2.2 Dynamic Precision Sverige AB..............................................................4
2.3 Kundportal..............................................................................................4
2.4 GDPR.....................................................................................................4
2.5 ASP.NET Identity...................................................................................4
2.6 Scaffold..................................................................................................5
2.7 Middleware.............................................................................................5
2.8 SQL-Injections.......................................................................................5
2.9 Bootstrap................................................................................................5
2.10 Linq........................................................................................................5
2.11 Gimp 2....................................................................................................6
2.12 Gravit Designer......................................................................................6
2.13 OWASP ZAP..........................................................................................6

3 Metod.........................................................................................................7
3.1 Utvecklingsmiljö....................................................................................7
3.2 Vilken data skall presenteras..................................................................7
3.3 Projektplan.............................................................................................7
3.4 Frontendutveckling.................................................................................7
3.5 Design av webbapplikation....................................................................7
3.6 Databashantering....................................................................................8
3.7 Middleware.............................................................................................8
3.8 Test av applikation.................................................................................8
3.9 Interaktivt gränssnitt...............................................................................8
3.10 Responsiv design....................................................................................9
3.11 Navigering..............................................................................................9
3.12 Avstämning.............................................................................................9
3.13 Säkerhet..................................................................................................9
3.14 Optimering av SQL-frågor.....................................................................9
3.15 Visuell ledtråd......................................................................................10

vi



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

3.16 Hantering av datum..............................................................................10
3.17 Användare och rollhantering................................................................10

4 Konstruktion............................................................................................11
4.1 Wireframe / designskiss.......................................................................11
4.2 Skapa SQL-databas..............................................................................14
4.3 Kommunikation med SQL-Databas.....................................................15
4.4 Implementera SQL-transactions...........................................................16
4.5 Initiera databas för användarhantering.................................................16
4.6 Användare och rollhantering................................................................16
4.7 Hantering av formulär..........................................................................17
4.8 Sorteringsfunktion................................................................................18
4.9 Enkel sökfunktion................................................................................18
4.10 Avancerad sökfunktion.........................................................................19
4.11 Pagination.............................................................................................19
4.12 Interaktivitet via JavaScript..................................................................19
4.13 Visuell ledtråd......................................................................................20
4.14 Hantering av datumformat...................................................................20
4.15 Hämta data från företagets databas......................................................21
4.16 Middleware...........................................................................................21
4.16.1 Använda argument...........................................................................21
4.16.2 Hämta data.......................................................................................22
4.16.3 Bearbeta data...................................................................................22
4.16.4 Skicka data.......................................................................................22
4.16.5 /Update............................................................................................22
4.16.6 /Complete........................................................................................23
4.17 Säkerhetstest.........................................................................................23
4.18 Avstämning...........................................................................................24
4.19 Funktionstest av applikation.................................................................24

5 Resultat....................................................................................................25
5.1 Utvecklingsarbete.................................................................................25
5.2 Design...................................................................................................25
5.3 Funktion...............................................................................................25
5.4 Upplevelse............................................................................................26
5.5 Säkerhet................................................................................................26
5.6 Användbarhet.......................................................................................26
5.7 Funktionstest........................................................................................27
5.8 Etik och Tillgänglighet.........................................................................27

6 Slutsatser..................................................................................................28

Källförteckning.................................................................................................29

Bilaga A: Tidsplanering...................................................................................32

Bilaga B: SQL-kod...........................................................................................33

vii



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

Terminologi

Akronym Förklaring

ASP Active Server Pages

XSS Cross-Site Scripting

GDPR General Data Protection Regulation

SQL Structured Query Language

JS JavaScript

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

OEM Original Equipment Manufacturer

LINQ Language Integrated Query

viii



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

1 Inledning
1.1 Företagsbeskrivning

Dynamic Precision är ett  elektronikföretag och ligger i  Herrljunga.  Dynamic
Precision tillverkar och reparerar elektroniska produkter åt andra företag samt
erbjuder även mjukvaruutveckling. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering

Inom produktion, reparation, samt utveckling är det vanligt med OEM-produk-
tion, detta innebär att företaget som säljer en tjänst eller produkt inte nödvän-
digtvis själva har hand om utveckling, reparation och produktion. Denna typ av
samarbete mellan företag är vanlig och möjliggör för mindre företag att skapa
sina egna produkter och tjänster då utveckling, reparation, samt konstruktion
har ett högt startpris i form av kompetens och utrustning [12].

Dynamic Precision erbjuder dessa tjänster och ett normalt flöde för dess repara-
tionstjänster är då att en slutkund skickar in en reparent till ansvarigt företag
och Dynamic Precision får i sin tur dessa produkter i behov av reparation skick-
ade till sig från dessa företag. Enheten repareras och Dynamic Precision skickar
tillbaka de reparerade produkterna oftast direkt till slutkund tillsammans med
följesedelsunderlag innehållande information från respektive företagskund. För
att Dynamic Precisions kunder skall kunna ha koll på dessa reparationer finns
idag en webbsida kopplad mot Dynamic Precisions affärssystem. På denna sida
presenteras aktuell  data och varje enhets status kan kontrolleras  tillsammans
med den övergripande ordern. På grund av intern omstrukturering kommer den-
na tjänst inte längre att vara aktuell och behöver då ersättas av någon annan typ
av tjänst. Examensarbetet består då av att skapa en ersättningslösning där före-
tagskunderna kan gå in och få fram önskvärd information om respektive order
och enhet. Stort fokus kommer att ligga på säkerhet och därför kommer web-
bapplikationen  placeras  på  ett  webbhotell  utanför  företagets  brandvägg  och
middleware kommer populera en webbhotellets databas med den tänkta infor-
mationen. ASP.NET kommer nyttjas och Identity kommer implementeras med
rollhantering.  Sidan skall  vara så  säker  som möjligt  mot sql-injections samt
XSS.

1.3 Övergripande syfte

Projektets syfte är att skapa en kundportal där kunder kan se status på sina repa-
renter.
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1.4 Avgränsningar

Webb-applikationen kommer att riktas mot företagets kunder, alltså inte slut-
kunderna. Detta innebär att endast en handfull personer kommer nyttja denna
hemsida. 

Applikationen kommer inte driftsättas i en nära framtid utan kommer behöva
vänta in en intern omstrukturering på företaget. 

Datahämtningen från den lokala databasen kommer troligtvis behöva modifie-
ras efter omstruktureringen och den nuvarande metoden att hämta data bygger
delvis på en planerad struktur och därmed fungerar viss datahämtning inte i
dagsläget.

1.5 Detaljerad problemformulering

• För att själva utvecklingsarbetet av webbapplikationen skall kunna på-
börjas behöver utvecklingsmiljön och programmeringsspråket bestäm-
mas.

• Då företaget är relativt stort och har många grenar har detta lett till en
komplex databas. En genomgång av denna data behöver göras för att
komma fram till vilken av denna datan som skall presenteras.

• Design behöver tas fram i form av wireframe / designskiss och denna
behöver förankras hos företaget.

• Då design är godkänd och vilken data som skall presenteras från den lo-
kala databasen är bestämd behöver en applikationsdatabas tas fram och
implementeras,  tillsammans med de nödvändiga tabellerna som krävs
för roll- och användarhantering.

• Webbapplikationen behöver effektivt kunna kommunicera med applika-
tionsdatabasen. 

• En stor del av webbapplikationens funktion kommer baseras på formu-
lär  där  datan  i  sin  tur  hanteras  av  databasen.  Denna kommunikation
måste vara säker från sql-injections och liknande attacker.

• Webbapplikationen kommer hantera ett stort antal data. Därför behöver
en sorteringsfunktion samt en sökfunktion implementeras. Det är viktigt
att dessa funktioner inte upplevs långsamma.

• Vissa  områden  i  webbapplikationen  kommer  behöva  ha  användarens
uppmärksamhet, detta behöver göras utan att användaren upplever irrita-
tion.
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• Formulär och databas sparar och presenterar datum på flera olika sätt.
En gemensam hantering av detta behöver göras för att undvika problem
baserat på ursprungsland.

• Då informationen är känslig måste användare och roller implementeras i
webb-applikationen för att undvika att obehöriga kan ta del av datan.

• Middleware behöver utvecklas för att flytta data mellan den lokala data-
basen och webbapplikationens databas. 

• Regelbunden avstämning av projektet är nödvändigt för att säkerställa
ett bra resultat. 

• För att säkerställa att applikationen fungerar som tänkt behöver denna
genomgå ett antal tester. Ett antal testcases behöver därför tas fram samt
gärna en slutkund som kan testa applikationen med verkliga data. 

1.6 Översikt

Kapitel 2 beskriver den teori som ligger till grund för projektet. 

Kapitel 3 beskriver vilka metoder som använts för att skapa projektet.

Kapitel 4 beskriver hur projektet planerades, strukturerades samt genomfördes.
Här beskrivs även i detalj de specifika problemen som uppkom under konstruk-
tionsarbetet och hur dessa löstes.

Kapitel 5 presenterar projektets resultat  och objektivt verifierar om projektet
möter de riktlinjer som satts upp  i den detaljerade problembeskrivningen.

Kapitel 6 är en reflektion av hur projektet har fortskridit och en subjektiv be-
skrivning av projektet samt den personliga insatsen.
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2 Teori
2.1 .NET 

DotNET är utvecklat av Microsoft och är ett mjukvaruutvecklingsverktyg som
är plattformsoberoende. Stort fokus har lagts på webbutvecklingsaspekten och
det är  enkelt  att  publicera applikationer online via Azure. Utvecklingsmiljön
främjar ett modultänk och resulterar i återanvändbar kod.

2.2 Dynamic Precision Sverige AB

Dynamic Precision är ett företag i Herrljunga som producerar och reparerar el-
ektronik. Företaget erbjuder även prototyptillverkning och utveckling av ny el-
ektronisk utrustning samt mjukvara. 2017 omsatte företaget 105 mkr och hade
då 74 anställda  [1]. I skrivande stund har antalet anställda minskat ytterligare
men företaget verkar nu ha vänt från en nedåtgående spiral och börjat växa igen
med många nya kunder.

2.3 Kundportal

En applikation online där kunder kan gå in och se reparationsstatus och historik
på reparationsenheter.

2.4 GDPR

I dagens samhälle är information värdefull och många branscher kräver lagrad
information om privatpersoner för att överhuvudtaget fungera, i vår grundlag
står dock att individens integritet är viktig och skall skyddas och för att säker-
ställa att detta följs skapades GDPR. I GDPR sätts riktlinjer upp för hur person-
data skall behandlas, vad som får lagras samt hur länge. Några av de viktigaste
punkterna är att [8]:

• Stöd i dataskyddsförordningen krävs för att få behandla personuppgifter

• Personuppgifter endast får samlas in för specifikt angivna mål

• Personuppgifterna skall raderas när dessa inte längre används till det de
samlades in för

• Personuppgifterna skall skyddas mot obehöriga

2.5 ASP.NET Identity

ASP.Net Identity är en typ av klass som skapar inloggningsfunktionalitet. Ge-
nom att nyttja Identity behöver inte denna funktion skapas från grunden. Identi-
ty möjliggör dessutom användandet av olika typer av autentisering och valide-
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ring, samt via scaffolding möjliggör anpassning av utseende och funktion av de
olika delarna i autentiseringsprocessen [10].

2.6 Scaffold

I ASP.NET finns möjlighet till att generera kod som interagerar med datamodel-
ler, detta kallas Scaffold. Genom att nyttja Scaffolding byggs en grundstruktur
upp kring ett kommunikationsformulär och denna kan sedan byggas vidare på
för att få önskat utseende. 

Förutom att  generera  kod baserat  på  datamodeller  kan  även annan funktion
scaffoldas in. De olika elementen i Identity kan scaffoldas in och på så vis kan
t.ex. inloggning skräddarsys till den aktuella applikationen utan att denna an-
vändarhantering behöver skapas från grunden [9]. 

2.7 Middleware

Middleware är ett mellanlager mellan applikationer och nyttjas för att skapa ett
enkelt interface mellan systemen.  Genom att nyttja middleware kan komplexi-
teten mellan systemen gömmas, tillsammans med möjligtvis känslig informa-
tion, som t.ex. hårdvara och protokoll [11].

2.8 SQL-Injections

Sql-injection är när en användare via inmatningsfält skriver egen sql-kod som
körs i databasen. En sql-injection kan göra känslig data tillgänglig för obehöri-
ga, radera tabeller eller hela databasen, förändra lagrad data, mm. Via sql-in-
jection kan en hemsida snabbt göras obrukbar då databasen är en viktig kompo-
nent i de flesta webbapplikationer och hemsidor [13]. 

2.9 Bootstrap

Bootstrap utvecklades av Mark Otto och Jacob Thornton som var anställda på
twitter. Bootstrap är ett ramverk för front-end utveckling och möjliggör snabb
och stabil utveckling av hemsidor genom att erbjuda en stor mängd färdiga mal-
lar och funktioner. Förutom ovan nämnda fördelar är bootstrap lämplig för ut-
veckling av hemsidor och webb-applikationer med responsiv design vilket gör
det möjligt att anpassa utseendet efter enhetens skärmstorlek [14].

2.10 Linq

Linq är utvecklat av Microsoft och ger möjlighet att ställa queries i .NET-base-
rade språk. Via linq kan sql-frågor ställas till arrayer och listor på samma sätt
som mot en databas. 

Linq returnerar data i form av objekt, detta gör att en objektorienterad metodik 
kan användas vilket gör det enkelt att omvandla datan mellan olika format [16]. 

5
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2.11 Gimp 2

Gimp 2 är ett gratis bildbehandlingsprogram som är lättanvänt, ger en god över-
blick av verktygen, har öppen källkod och har ett gott filformatsstöd [19].

2.12 Gravit Designer

Gravit Designer är en designapplikation som är vektorbaserad och plattformso-
beroende. Applikationen har stöd för en mängd olika exportalternativ, bland an-
nat png, jpg och pdf. Användare kan dessutom välja om applikationen skall kö-
ras i browsern eller som en lokal installation, dessutom finns möjlighet att spara
projekten lokalt eller i molnet [2].

2.13 OWASP ZAP

OWASP  ZAP  är  en  applikation  som  testar  en  webbapplikations  säkerhet.
OWASP ZAP står för Open Web Application Security Project Zed Attack Proxy
och är en av de mest populära applikationerna för att testa en webbapplikations
säkerhet. OWASP ZAP är ett icke-vinstdrivande projekt och applikationen har
öppen källkod och är gratis [20]. ZAP 2.70 nyttjades i detta projekt.

OWASP ZAP har ett riskgraderingssystem enligt följande: High, Medium, Low,
Informational, samt False positive. En sökning av en webbapplikation presente-
rar funna risker i denna skalan och är sorterad efter hur allvarlig säkerhetsluck-
an är. Denna skalan beskrivs på OWASPS hemsida [21].

6
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3 Metod
3.1 Utvecklingsmiljö

Visual Studio Community är en populär utvecklingsmiljö och C# nyttjas fre-
kvent av övriga programmerare på Dynamic Precision, därför utvecklas även
detta projektet i C# men som ett ASPNET Core MVC projekt. 

3.2 Vilken data skall presenteras

• Varje reparationsenhet har en mängd information, bl.a. serienummer, va-
riantbeteckning, variantbeskrivning, status, mm.

• Varje order har bl.a. ordernummer, kund-id, orderstatus, mottaget datum,
antal, mm.

• Till varje order finns tre adresser kopplade: leveransadress, kundpartner-
adress samt faktureringsadress.

• Till alla ordrar skall trackingnummer hanteras.

• Totalt skall ett 50:tal poster hanteras och presenteras. 

3.3 Projektplan

För att strukturera projektarbetet behövs de olika delarna i projektet brytas ned
till mer hanterbara bitar och sättas i prioriteringsordning tillsammans med en
grov uppskattning om den beräknade tidsåtgången. Detta ger en bild av hur
stort projekt som kan hanteras samt även säkerställa att rätt saker prioriteras.

3.4 Frontendutveckling

Grunden i alla hemsidor är HTML samt CSS och så är fallet även i detta pro-
jekt. Då ett projekt skapas i ASP.NET genereras ett stort antal filer däri. HTML-
filerna för de olika sidorna som önskas skapas som delar som i sin tur renderas 
in i filen _layout.cshtml. 

För utveckling av CSS finns ramverket Bootstrap inkluderat men det finns även
en CSS-fil implementerad under wwwroot -> CSS. Här kan egen kod inklude-
ras och denna fil laddas av _layout.cshtml vilket gör den tillgänglig för samtliga
vyer.

3.5 Design av webbapplikation

För att säkerställa att projektets resultat blir som kunden tänkt sig behövs en
struktur väljas samt vilken data som skall presenteras. Genom att skapa wirefra-

7
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me / designskisser kan denna information förankras tidigt i utvecklingsproces-
sen och förhindra att  större  modifikationer  av projektet  behövs på grund av
missförstånd. 

För att kunna skapa dessa wireframes / designskisser behövs en lämplig mjuk-
vara och då var Gravit designer ett bra alternativ.

3.6 Databashantering

Databaslagring sköts av SQL-Server, både som företagets lokala databas samt
även lokalt i Visual Studio Community. SQL-Server är en databasmotor utveck-
lad av Microsoft och är en av de mest populära databasmotorerna [15].

Applikationens databas kommer initialt enbart finnas lokalt men då databasen
skapas via CLI kommer en flytt vara relativt enkel att utföra. Målet är att enbart
behöva importera data från en sql-fil för att skapa upp strukturen. Själva datan
kommer Middleware att hantera genom att omvandla datan från företagets loka-
la databas och sedan mata in den i applikationens databas.

3.7 Middleware

För att flytta data mellan den lokala databasen och applikationsdatabasen nytt-
jas middleware. Denna mjukvara kommer vara schemalagd att köras på en ser-
ver via Microsofts Task Scheduler [17], från denna applikation kan middlewa-
ren schemaläggas att köras vid en specifik tid. Applikationen hanterar två vari-
anter av anrop och dessa görs via s.k. växlar. ex. "middleware /?" där /? är väx-
eln. Applikationen hanterar växlarna "complete", "update", samt "?". Complete
raderar befintlig data på webb-applikationens databas och flyttar sedan över all
data från den lokala databasen. Update uppdaterar dagens klara ordrar samt de
ofärdiga ordrarna. "?" skriver ut instruktioner i fönstret som beskriver hur appli-
kationen används.

3.8 Test av applikation

För att säkerställa att mjukvaran fungerar för ändamålet bör denna testas av or-
dentligt. Det finns många olika tillvägagångssätt för detta, men optimalt är att
göra slutanvändartester. Till en början görs all funktionstest av utvecklaren, men
regelbunden avstämning bör göras med utomstående för att verifiera att logik
och struktur är korrekt.

3.9 Interaktivt gränssnitt 

För att göra applikationen mer interaktiv och lättanvänd kommer JavaScript an-
vändas där det ses lämpligt. JavaScript är ett programmeringsspråk som kompi-
leras just-in-time, vilket innebär att källkoden är möjlig att se för användaren. 

För denna specifika applikation nyttjas JavaScript för visuella effekter, såsom
att visa / dölja element vid klick på respektive element. 

8
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3.10 Responsiv design

För att applikationen skall kunna nyttjas på samtliga skärmar måste responsiv
design nyttjas. Detta projektet kommer inte bli helt perfekt på mindre skärmar
då mängden data kommer bli svårhanterbar. Detta till trots kommer sidan an-
passas så långt det är möjligt för att vara hanterbar även på mobiler.

3.11 Navigering

Då applikationen kommer hantera stora mängder data kommer ett  välbekant
och lättanvänt menysystem nyttjas. Navigering kommer läggas till vänster i ap-
plikationen och sedan gå över till en mer nätt meny under headern vid medel-
stora skärmar. För mobil nyttjas en s.k. hamburgermeny.

3.12 Avstämning

För att säkerställa att företaget får det projekt som de tänkt sig behöver en regel-
bunden avstämning ske. Det optimala vore givetvis om avstämning kunde ske
efter varje etapp i projektet men ett mer realistiskt tillvägagångssätt är att ha av-
stämningsmöten med jämna intervall istället. 

3.13 Säkerhet

All typ av användarinmatning ökar risken för att bli utsatt för sql-injections. Det
finns ett antal sätt att säkra upp applikationen mot dessa attacker, den mest ef-
fektiva är att förhindra användaren från att göra egna inmatningar. Då detta of-
tast ej är möjligt att applicera kan prepared statements användas. Detta tar den
inmatade datan och typar den till en specifik typ för att sedan implementeras i
sql-frågan. Genom att typa om datan tas eventuellt skadlig kod bort och risken
att attacken lyckas minimeras [13].

Majoriteten av möjliga inmatningar i applikationen finns under "Search"-sidan.
För att säkra upp databasen ytterligare kommer data hämtas ut från databasen
motsvarande en viss tidsspann, men då de övriga sökkriterierna skall implemen-
teras nyttjas Linq. Genom att låta Linq hantera sökfunktionen är den enda åt-
komstbara datan redan utsorterad och den inloggade användaren kan vid en
eventuell attack endast komma åt och påverka den tillfälliga resultatlistan som
redan verifierats tillhöra användaren. 

Förutom dessa förebyggande åtgärder för att förhindra säkerhetsrisker kommer
även sidan skannas av OWASP ZAP [20]. Denna applikation utför en mängd
olika attacker för att sedan presentera resultatet i en lista baserat på hur allvar-
ligt säkerhetshotet är. Resultatet graderas: High, Medium, Low, Informational,
samt false positive.

3.14 Optimering av SQL-frågor

Tidsåtgången vid hämtning av data från databasen kan bli väldigt lång. För att
minimera denna tiden lades stort fokus på att göra så få databasanrop som möj-

9



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

ligt.  Eftersom mängden anrop minimerades  ökade sökfrågornas  komplexitet,
men vid en jämförelse mellan att hämta ut mycket data flera gånger gentemot
kort data fler gånger visade försöken att få anrop var ofantligt mycket snabbare.
Av datan som hämtades ut med många sql-frågor processades data för en en-
skild order på ca 1 sek. Vid de färre sql-frågorna som dock har en högre kom-
plexitet visade det sig att ca 1000 ordrar processades under samma tid.

3.15 Visuell ledtråd

Då systemet automatiskt ändrar sidan måste användaren göras medveten om
detta. Genom att på något sätt förändra ett element, t.ex. genom färg eller stor-
lek kan en tydlig signal ges till användaren och denne kan på det viset bli med-
veten om vad som gjordes.

Då checkboxen "Shipped" under Search klickas i visas den expanderade sök-
funktionen och ett maxdatum bakåt sätts för att undvika för många sökresultat.
Då detta datumet sätts automatiskt nyttjas en visuell ledtråd så att användarens
uppmärksamhet dras till förändringen.

3.16 Hantering av datum

Ett antal problem var relaterade till datum och DateTime. Då DateTime dess-
utom inte accepterar ett nullvärde sattes datumet "1900-01-01 00:00:00" istället
och därför kontrolleras all data innan om dess datum är tidigare nämnda och
isåfall skrivs den ej ut. 

I klassdefinitionen där en variabel typades som Date lades: [DisplayFormat(Da-
taFormatString = "0:yyyy/MM/dd")] till och detta formaterade datan från data-
basen till rätt format

3.17 Användare och rollhantering

Inbyggt i ASP-NET finns Identity. Identity möjliggör en enkel användar- samt
rollhantering och funktionen kan scaffoldas in i projektet och modifieras för att
skapa önskat utseende samt funktion [18].
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4 Konstruktion
4.1 Wireframe / designskiss

Då applikationen kräver inlogging för att  få åtkomst till  tjänsten presenteras
först en inloggningssida:

Som figur 4.1 visar ges användaren möjlighet att logga in i applikationen. Dess-
utom finns möjlighet för användare som inte har tillgång till tjänsten att kontak-
ta Dynamic Precision via "Apply Here" under inloggningsknappen.

Då en användare har gjort en lyckad inloggning presenteras startsidan i form av
en ordersökning. 

Som figur 4.2 visar presenteras användaren av en lista med ofärdiga ordrar där
dessa ordrar är sorterade efter ordernummer. Då användaren klickar på "Exten-
ded Search" visas en utökad mängd sökkriterier 4.10, enligt figur 4.3.
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Figur 4.1: Inloggning

Figur 4.2: Startsida, litet sökfält



Kundportal
Martin Karelius 2019-06-12

Då användaren klickar i "Shipped" sätts sökfältet "Shipping Date" till dagens
datum, men tre månader bakåt. Detta för att undvika att få för många sökresul-
tat. Möjlighet finns dock att ta bort denna datum och söka bland alla resultat.
Eftersom "Shipping date" fylls i automatiskt behöver användaren ges informa-
tion om detta och det görs genom att  automatiskt öppna "Extended Search"
samt att under tre sekunder sätta en bredare färgad ram runt "Shipping date" fäl-
tet 4.13.

Då användaren har hittat sin order klickar denne på ordernumret och använda-
ren får aktuell order presenterad enligt  figur 4.4.

På denna ordersidan presenteras specifik information om ordern samt de serie-
nummer  som  ingår.  Möjlighet  finns  för  användaren  att  klicka  på  knappen
"More" och här se vad som hänt med den aktuella enheten, vilket figur 4.5 vi-
sar.

Från ordersidans lista med serienummer kan ett specifikt nummer väljas och
historiken för denna enhet visas då på serienummersidan enligt figur 4.6
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Figur 4.4: Specifik order

Figur 4.3: Utökad sökfunktion

Figur 4.5: Utökad enhetsinformation
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Användaren kan även gå in på sidan "Contact" för att enkelt få kontaktuppgifter
till företaget. Figur 4.7 visar hur denna sida ser ut.

Då det skall finnas möjlighet att logga in i applikationen behövs ett admingräns-
snitt där admin kan lägga till nya användare, radera användare, samt ändra deras
befogenheter. figur 4.8 visar hur denna sida ser ut.
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Figur 4.6: Presentation av enheten och dess historik

Figur 4.7: Kontaktuppgifter

Figur 4.8: Användaradministration
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Då applikationen är för ett företag ämnat för andra företag eftersträvades ett se-
riöst intryck. Applikationen har därför en avskalad design med färger motsva-
rande företagets profil. Applikationens design är till stor del baserad på den tidi-
gare applikationen men förhoppningsvis mer överskådlig och lättanvänd då da-
tan som presenteras är mer selekterad.

4.2 Skapa SQL-databas

Konstruktionen av databasen började med att specificera exakt vilken informa-
tion som skall hanteras, därefter grupperades datan i en logisk gruppering. I fö-
retagets databas ligger datan placerat i  en form av orderhuvud, enheterna är
dock kopplade som orderrader och åtgärderna som genomförs är kopplad mot
ordernummer samt orderrad. För att behålla denna struktur och att kunna hante-
ra att samma ordernummer kan komma i retur på en annan order samt att repa-
rationsenheterna i och med detta kommer att kunna ha multipel historik kopplad
behöver databasen kunna hantera detta. Databasen strukturerades enligt UML-
diagrammet i figur 4.9:

Databasen skapades i SQL-Server och källkoden finns som bilaga B.

4.3 Kommunikation med SQL-Databas

För att kunna hämta data från en databas måste en anslutning skapas, detta görs
genom att instansiera SqlConnection på följande vis:

SqlConnection dbConnection = new SqlConnection();

Till denna instansiering kopplas en connectionstring:
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Figur 4.9: UML-diagram över databasen
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dbConnection.ConnectionString = ”Path to db”;

En query skapas och sparas ned i en sträng:

string myQuery = ”select * from table”;

Denna query kopplas tillsammans med dbConnection till ett SqlCommand:

SqlCommand myCommand = new Command(myQuery, dbConnection);

Eventuella variabler implementeras genom:

 myCommand.Parameters.add(”variabelnamn”, datatyp) = värde;

Anslutningen öppnas via dbConnection.open; och beroende på vilket värde man
förväntas få tillbaka kan man använda olika anrop, såsom ExecuteNonQuery,
alternativt koppla datan till en adapter och spara ner returnerat värde däri.

4.4 Implementera SQL-transactions

Visst arbete i databasen kräver multipla queries. I dessa lägen är det mycket
viktigt att alla dessa queries kan köras med gott resultat för att undvika pro-
blem, detta görs genom att starta en SQL-transaction  [5]. Tillvägagångssättet
skiljer sig lite från en enkel query. SqlTransaction instansieras:

SqlTransaction sqlTrans = dbConnection.BeginTransaction();

Denna kopplas sedan till SqlCommand:

myCommand.Transaction = sqlTrans;

Sedan körs respektive query och till slut körs commit:

sqlTrans.Commit();

4.5 Initiera databas för användarhantering

Innan användarhanteringen kan användas och nya användare samt roller kan
läggas till  behöver databasen initieras genom skapa upp nödvändiga tabeller.
Det finns ett flertal vägar att sätta upp dessa databaser och detta bör göras av
Entity Framework. Först behöver anslutningssträngen ändras till databasen där
applikationen publiceras och detta görs i filen appsettings.json.

När anslutningssträngen är korrekt kan databastabellerna som Identity behöver
skapas genom antingen:

1. Öppna  upp  applikationen  lokalt  och  skapa  en  ny  användare.  Första
gången detta görs märker applikationen att  tabellera inte är initierade
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och man får då valet att migrera databasen. Detta skapar upp tabellerna
och därefter kan användare och roller skapas [6]

2. Nedladdning av Packet Manager Console och i konsollen köra följande 
kommando:
Add-Migration InitialCreate
Update-Database [6]

4.6 Användare och rollhantering

ASP.NET har en inbyggd hantering av användare samt roller: Identity. För att
implementera inloggning högerklickar man på projektnamnet i solution explo-
rer och väljer add → New Scaffolded Item. Sedan väljs Identity → add. Till slut
väljs vilka sidor som skall hämtas in och bekräftas med ok.

Detta hämtar in aktuella sidor och lägger dessa under Areas → Identity → Pa-
ges → Account. Här kan modifiering av sidorna ske och även underliggande
koden ligger kopplad under  respektive sida.

För att implementera rollhantering läggs kodraden : AddRoles<IdentityRole>()
till  efter Services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>(). Dessutom behöver föl-
jande kod läggas i services.AddMvc() parantes:

config => { var policy = new AuthorizationPolizyBuilder
.RequireAuthoenticatedUser()
.Build();

config.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy));

Då applikationen startas kontrolleras att det finns en administratör registrerad 
och skapas tillsammans med adminrollen vid behov, detta för att säkerställa åt-
komst till applikationen då den driftsätts eller flyttas. Denna funktion anropas 
av startup.cs och häri kan det önskade användarnamnet och lösenordet ändras 
innan publicering om så önskas 4.10.

4.7 Hantering av formulär

Då ett formulär skickas från sidan skapas som standard en HttpPost. Detta an-
rop kan tas emot genom att i aktuell Controller skapa en extra funktion där det 
specificeras att HttpPost skall tas emot. Vid t.ex. Indexsidan finns funktionen:
public IActionResult index(){}
där denna används vid ett vanligt anrop. För att kunna ta emot ett anrop från ett 
formulär behöver [HttpPost] läggas till innan samt att formulärdata behöver tas 
emot. Denna formulärdata tas emot genom att IFormCollection skickas med in i
funktionen. Ex:
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Figur 4.10: Verifiering av admin
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[HttpPost]
public IActionResult(IFormCollection collection){}
Datan från formuläret kan sedan läsas ut genom collection[”elementName”] 

Det är önskvärt att senaste sökningen sparas ned så användaren inte behöver 
göra om samma sökning ifall de vill se flera ordrar under samma sökning, detta 
löstes genom att spara ned sökfälten i session storage. För att kunna använda 
session behöver funktionen initieras, detta görs genom att i startup.cs -> Confi-
gureServices lägga till:

samt under Configure lägga till raden:
app.UseSession;

När detta är gjort kan sessionsvariabler användas genom:
HttpContext.Session.SetString samt .GetString. 

Genom att använda JsonConvert.SerializeObject omvandlades sökobjektet till 
en sträng som lagrades i session och vid hämtning av "search"-sidan kontrolle-
rades om denna data existerar och ifall den finns läses datan från session, körs 
genom JsonConvert.DeserializeObject och sedan lagras som objekt. Detta ob-
jektet läses sedan ut och datan sorterar ut den önskvärda informationen.

4.8 Sorteringsfunktion

Sorteringen av data sker genom följande förfarande:

"Search" sidans resultat har ett tabellhuvud, dessa texter är knappar som använ-
der sökfältets formulär. Ett klick på en av dessa knappar skickar sökningen och
aktuell knapp läses ut och lagras i sökklassen, tillsammans med en riktningsan-
visare i form av true/false för ascending / descending. Efter att hämtningen av
datan från databasen är gjord och Linq har filtrerat ut icke aktuell data kontrol-
leras vilken knapp som klickats  på och denna information tillsammans med
riktningsanvisaren används för att göra en sortering på önskvärt element:
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Figur 4.11: Implementering av sessionsvariabler
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Resultatet konverteras sedan tillbaka till en lista via:

myOrders = query.ToList(); 

och skickas till aktuell View.

4.9 Enkel sökfunktion

Webbapplikationen har ett antal olika sökfält och samtliga fungerar på liknande
sätt. I kontrollern skapas en extra IActionResult med [HttpPost] och då ett for-
mulär skickas kommer denna [HttpPost] köras istället. Denna funktion tar emot
en IFormCollection och i denna array finns datan från formuläret. Denna datan
läses ut och bifogas med respektive funktion för att hämta den önskade datan.

I funktionen används sedan tillvägagångssättet beskrivet i tidigare kapitel  4.3.
och den bifogade söksträngen konverteras och inkluderas i sql-anropet.

4.10 Avancerad sökfunktion

Indexsidan (Search) har en lite mer avancerad sökfunktion. Här finns, förutom
sökformulär för serienummer, även ett formulär för att söka efter ordrar. Detta
formulär har en gömd söksektion som visas genom att klicka på ”Extended se-
arch”. För att kunna dölja dessa fält läggs de extra sökelementen i en separat ta-
bell och sedan döljs denna tabell genom att i tabelltaggen lägga till ”hidden”.
För att kunna skapa funktionen att visa / dölja denna tabell används JavaScript
enligt beskrivning i kap 4.12  

4.11 Pagination

Då en sökning kan resultera i tusentals svar behöver applikationen kunna pre-
sentera denna data på ett enkelt och smidigt sätt, därför valdes pagination. Pagi-
nation är då ett sökresultat delas upp i ett antal sidor med ett visst antal resultat
per sida. Pagination implementerades genom att i sökfunktionen spara ned aktu-
ell sida och sedan när sökningen genomförs används den aktuella sidan för att
plocka ut rätt data. Genom att skicka med både aktuell sida samt totalt antal si-
dor till  vyn kan paginationsinterfacet genereras och då vardera av interfacets
nummer är en knapp kopplad till sökformulärets form kan denna sida lagras och
nyttjas vid sökningen. som figur  4.13 visar presenteras en maxmängd sidoval
och denna selektering genereras i vyn.
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Figur 4.12: Sortering av sökresultat
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4.12 Interaktivitet via JavaScript

Möjligheten att visa / gömma element används på ett flertal ställen i webbappli-
kationen och möjliggörs genom att i JavaScript hämta upp parentelementet till 
datan och kontrollera om denna har ett hiddenattribut. Om detta attribut finns 
tas det bort, annars läggs det till. Parentelementet kan anropas genom att det 
kopplas till ett element via:
var myParentName = document.getElementById(’elementId’);
På samma sätt läggs en lyssnare till på önskad knapp eller element som skall 
användas för att visa / dölja elementet. Sedan kopplas en lyssnare till knappen / 
elementet via:
btnName.addEventListener(’click’, functionName);
Då detta element klickas startas önskad funktion och i funktionen kontrolleras 
om parentelementet har ett hidden-attribut genom:
myParentName.hasAttribute(”hidden”);
och om svaret är sant:
myParentName.removeAttribute(”hidden”);
annars:
myParentName.setAttribute(”hidden”, true);

4.13 Visuell ledtråd

För att göra användaren uppmärksam på ändringar skapade av applikationen be-
hövs denna förändring presenteras på ett tydligt sätt. Då man klickar i "Ship-
ped" på "Search" sidan visas den utökade sökfunktionen genom att i JavaScript
lyssna efter klick i elementet:

chkboxShipped.addEventListener("click", checkboxChecked);

I funktionen "checkboxChecked" kontrolleras att den är ikryssad och ifall det
stämmer tas "hidden" attributet bort från elementet med den utökade sökinfor-
mationen.

För att skapa ramen runt det automatiskt ifyllda datumfältet läggs följande kod
till :

document.getElementById("FromShippingDate").style.transition = "border 
0.2s";
setTimeOut( () => { document.getElementById("FromShippingDate").style.-
border = "3px solid #0069d9"; }, 400);
setTimeOut( () => { document.getElementById("FromShippingDate").style.-
border = "1px solid rgba(100, 100, 100, 0.5)";}, 2500);

Där första raden sätter en specifik tidsåtgång för ändringar av elementets ram.
Andra raden väntar 400 ms och sätter sedan ramens färg till blå och ökar bred-
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den på ramen, som figur 4.14 visar. Tredje raden väntar 2,5 sekunder och sätter
sedan tillbaka ramens tidigare värden, figur 4.15.

4.14 Hantering av datumformat

I klasser som har datum lagras dessa som DateTime. DateTime lagrar både da-
tum samt tid och i detta fallet är tidsdelen inte önskvärd. För att ta bort tiden 
från DateTime läggs följande rad till innan variabeldeklarationen enligt följan-
de:
[DisplayFormat(DataFormatString = ”{0:yyyy/MM/dd}”)]
public DateTime varName { get; set; }

DisplayFormat sätter formatet till önskvärt utseende och på detta sättet kan tids-
delen av datan exkluderas.

4.15 Hämta data från företagets databas

Aktuell information som skall visas från företagets databas ligger lagrad i dess
affärssystem. Detta affärssystem skall i snar framtid uppgraderas och därmed
kommer metoden att hämta data från dess databas att behöva modifieras. Hämt-
ningen av data bör därför struktureras mycket logiskt och helst ha en sida med
aktuella sql-frågor som är enkelt att ändras i framtiden. 

flytt av data från en databas till nästa sker via två olika sätt, Full import samt
daglig  uppdatering.  Den  fulla  importen  kommer  optimalt  endast  ske  första
gången systemet driftsätts, men finns där som en säkerhet ifall databasen av nå-
gon anledning blir korrupt, alternativt att strukturen på visad data ändras och
klasser ändras. Daglig uppdatering kommer att köras på en server där den star-
tas via windows schedule. För att kunna implementera detta krävs framtagning
av en middleware 4.16.

4.16 Middleware

Denna applikation kommer flytta data mellan företagets interna databas och da-
tabasen på webbapplikationen genom att söka ordrar i datumordning. Färdiga
ordrar har en specifik status och när ordern blir färdig sätts ett datumfält. Ge-
nom att undersöka vilka ordrar som blivit klara den pågående dagen kan en lista
med dessa ordrar, tillsammans med alla icke färdiga ordrar tas ut och raderas
från webbapplikationens databas, för att sedan skrivas tillbaka med eventuella
ändringar. På detta viset slipper ordrar scannas igenom efter förändringar och
webbapplikationens databas kan enkelt hållas uppdaterad. 
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Figur 4.15: Innan och efter övergång Figur 4.14: Tydlig ram under specifik tid
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Applikationen skall även kunna göra en s.k. fullimport och detta görs genom att
först radera de berörda tabellerna på webbapplikationen och sedan skapa upp
dem på nytt. Via middlewareapplikationen skall sedan samtliga ordrar hämtas ut
upp till ett visst datum, t.ex. senaste tre åren, och sedan hämtas samtlig data ut
för respektive order, resultatet bearbetas och sorteras och sedan skickas datan
upp till webbapplikationen och respektive tabell fylls i korrekt ordning beroen-
de på om det finns foreign keys.

4.16.1 Använda argument

Middleware skall vara en konsollapplikation som skall schemaläggas på en ser-
ver via Windows Scheduler. Då denna applikation skall kunna utföra ett antal
olika åtgärder behöver ett val göras där användaren kan specificera vilken åt-
gärd som skall utföras. Då applikationen skall schemaläggas utesluts ett meny-
system eftersom det hade krävt extern input varje gång applikationen körs. För
att komma runt detta problemet används argument. Genom att anropa applika-
tionen med argumentet ”/update” kommer programmet veta vad som skall utfö-
ras och kan exekveras utan extern inblandning. De olika argumenten som är im-
plementerade är:

dbupdate /update : Daglig uppdatering.

dbupdate /complete: rensar webbapplikationens databas och gör en fullimport.

Dbupdate /?: Hjälpinformation hur applikationen används.

4.16.2 Hämta data

Middleware hämtar data från den lokala databasen genom att implementera tidi-
gare tillvägagångssätt  4.3 och därefter modifiera anslutningssträngen så denna
pekar mot rätt databas. Datan som skall hämtas ligger i ett antal olika tabeller
som i sin tur ligger i ett antal olika databaser. Den mest använda databasen sat-
tes som ”Initial Catalog” och för att nå de övriga databaserna från samma an-
slutning användes databasnamnet, följt av dbo.tabellnamn efter ”from” i t.ex. en
selectfråga. Ifall fler tabeller används och dessa har kolumnnamn som krockar
kan man även döpa om tabellen till enbart tabellnamn, ex:

select * from DBNamn.dbo.tabellnamn as tabellnamn2 where ...

Denna middleware skall hämta ut data för ordrar, orderrader, orderradstext, ad-
resser och trackingnummer och samtliga av dessa kommer behöva en egen lös-
ning för hämtning av data. Metoden för att hämta denna data kommer vara till-
fällig och målet är då att kunna göra denna middleware så lätt att modifiera som
möjligt, därför skall mesta möjliga arbete utföras av databasmotorn. Detta resul-
terar i komplexa sql-frågor, men uppdateringar i databasen kommer därmed en-
bart att kräva uppdateringar i sql-frågan, inte i applikationen.
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4.16.3 Bearbeta data

För varje tabell kommer en lista skapas med respektive data i. Eftersom datan
läses ut baserat på ordernummer och att dessa ordernummer kommer behålla
sina tidigare koppling i form av primary och foreign key i den nya databasen
kommer detta läsas ut och sparas ned utan att behöva tänka på att gruppera da-
tan extra.  De individuella listorna kommer därför att  fyllas på eftersom och
kommer finnas tillgänglig när det är dags för uppladdning.

4.16.4 Skicka data

Uppladdning av data kommer ske genom att läsa ut data från respektive lista
och koppla varje  värde till  respektive variabel  i  en insert-fråga.  Denna lista
kommer gås igenom och respektive data kommer läsas ut och läggas in i den
nya databasen. 

4.16.5 /Update

För att undvika extra sökningar och jämförelser för att hitta avvikelser i datan
mellan den lokala databasen samt applikationsdatabasen kommer alla icke av-
slutade ordrar, samt ordrar som avslutats under dagens datum att raderas och
endast denna data kommer att läsas in igen från den lokala databasen. Detta
kommer innebära att en viss mängd extra data kommer skickas men den totala
mängden ordrar som berörs är låg nog för att inte märkbart påverka prestandan. 

4.16.6 /Complete

Denna funktion kommer primärt endast användas när databasen initieras, men 
kan även användas om applikationsdatabasen av någon anledning blir korrupt. I
/complete kommer applikationsdatabasen att kontrolleras och om några tabeller 
hittas kommer dessa raderas och sedan skapas på nytt. Efter att tabellerna är 
skapade kommer datan fyllas på enligt tidigare beskrivet tillvägagångssätt 4.16 
med skillnad att en fix datumgräns kommer nyttjas för att begränsa historiken. 
Alla ordrar nyare än detta datumet kommer läsas ut och skrivas in i applika-
tionsdatabasen. 

4.17 Säkerhetstest

För att verifiera att webbapplikationen kan hantera eventuella attacker testades
denna med hjälp av OWASP ZAP. OWASP ZAP testades lokalt och av strax
över 5000 olika attacker rapporterades tre stycken lågriskproblem. Dessa för-
sökte fixas men troligtvis behöver applikationen placeras på en riktig server för
att dessa åtgärder skall träda i kraft. 
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Figur  4.16 visar  resultatet  efter  testen  där  tre  säkerhetsproblem presenteras:
cookies och header. 

OWASP ZAP identifierade även ett högriskproblem som nu har blivit åtgärdat.
Det framkom en risk med x-frames och detta löstes genom att inte tillåta att ap-
plikationen fick visas i en Iframe genom att i startup.cs sätta "sameorigin" i hea-
dern:

context.Response.Headers.Add("X-Frame-Options", "sameorigin"); [22]

De två cookieproblemen som applikationen beskriver borde vara löst genom att
skapa upp en web.config-fil och däri lägga till:

<remove name="X-Powered-By" />
<add name="X-XSS-Protection" value="1"; mode="block" /> [23]
<httpCookies requireSSL="true" httpOnlyCookies="true" /> [24]

Dessa åtgärder till trots kvarstår problemen.

4.18 Avstämning

Under projektets gång genomfördes ett antal avstämningar. Behovet av avstäm-
ning varierade under projektet och då middlewaren inte hade något användar-
gränssnitt ansågs en avstämning för denna onödig. 

Första avstämningen genomfördes 2019-04-02 och då presenterades designskis-
ser och ett utkast till en hemsida med databasanslutning mot en databas med
testdata.

Andra avstämningen genomfördes 2019-04-08 och här presenterades de önsk-
värda förändringarna från tidigare mötetillsammans med vidare implementation
av databasen.
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Tredje avstämningen genomfördes 2019-05-06, nästan en månad efter den and-
ra avstämningen. Denna tidsspann orsakades av utvecklingen av middleware för
att kunna få riktiga data att utveckla webb-applikationen med. Under denna pre-
sentation visades webb-applikationen med denna data och feedbacken noterades
och implementerades efter mötet.

Den fjärde avstämningen genomfördes 2019-05-16 och där presenterades appli-
kationen med sökfunktioner, sortering, samt roller. Feedbacken noterades och
implementerades efter mötet. Under detta mötet diskuterades om vidare arbete
var möjligt och det bestämdes att när de sista modifieringarna av projektet var
genomförda kunde projektet anses klart.

4.19 Funktionstest av applikation

Applikationen har i största del testats av under utvecklingen och några riktiga
användartester utöver demonstrationerna under avstämningarna har ej hunnits
med då utvecklingen av applikationen tagit mer tid i anspråk än önskvärt. Mot
slutet av projektet flyttades applikationen från den lokala utvecklingsmiljön till
företagets versionshanteringssystem. Applikationens databas skapades upp på
företagets  SQL-Server  och  applikationens  anslutningssträngar  uppdaterades.
Genom att lägga upp applikationen i versionshanteringssystemet möjliggjordes
testning på valfri dator i nätverket och handledaren fick då en chans att gå ige-
nom projektet på ett enkelt och smidigt sätt. Om tid och möjlighet funnits hade
även ett slutanvändartest gjorts men då datan i den lokala databasen ej var till-
gänglig ännu, samt att applikationen ej gjorts publik gick denna slutanvändar-
test ej att genomföra.
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5 Resultat
5.1 Utvecklingsarbete

Det beslutades tidigt att projektet skulle utvecklas i DotNET och Visual Studio
Community 2017 valdes som utvecklingsmiljö. Målspecifikationen av applika-
tionen har under arbetets gång uppdaterats och en mängd extra funktion har im-
plementerats. Mycket av dessa extra funktioner var helt nödvändiga för att få en
fungerande applikation och några var mindre kritiska.

Under projektets gång har fyra avstämningar genomförts. Under dessa tillfällen
samlades alla inblandade i  projektet  och projektet  visades upp och feedback
gavs. Denna feedback implementerades och presenterades under nästföljande
avstämning. Fyra avstämningar under en tioveckorsperiod kändes lagom, fram-
förallt då middleware inte hade något grafiskt interface samt att den inte kom-
mer i kontakt med någon kund.

5.2 Design

Applikationens design skapades i Gravit Designer och bilderna i Gimp. Desig-
nen har lånat en del utseende från den tidigare applikationen, detta tillsammans
med input från berörda personer har skapat en röd tråd i applikationen och ett
intuitivt gränssnitt. Färgvalen gjordes baserat på företagets logotyp och knap-
parnas färger är bootstraps standardval för de respektive bruken. För att skapa
en överskådlighet av söksidan, även då sökresultaten är många valdes att använ-
da pagination. Pagination delar upp ett stort antal sökresultat i flera sidor och på
så vis slipper användaren scrolla för långt för att ta del av resultatet. Paginatio-
nens interface placerades under sökresultaten och den aktuella sidans nummer
markeras tydligt. 

5.3 Funktion

Applikationen i sig fungerar och kunder kommer ha möjlighet att logga in i ap-
plikationen för att se status på ordrar och enheter. Sökfunktion har implemente-
rats både för ordernummer och serienummer men även en mer ingående sök-
funktion finns tillgänglig för att söka på väldigt specificerade önskemål. Sorte-
ring fungerar och sköts helt med Linq, vilket troligtvis gör sidan lite mer säker 
mot sql-attacker och liknande.

Funktion utanför specifikationen var en administrationssida där det finns möj-
lighet att lägga till nya kunder och även sätta kundernas befogenheter. Rade-
ringsfunktion av kunder implementerades och även en funktion för att kontrol-
lera befogenheter på en specifik användare.

Flytt av data sker genom en egenutvecklad middleware som läser ut önskad 
data och flyttar den på ett kontrollerat sätt till applikationsdatabasen. Då denna 
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applikation driftsätts kommer middleware att köras via Windows Task Schedu-
ler på en server troligtvis tre gånger om dagen och då uppdatera applikationens 
databas med dagens färdiga ordrar.

5.4 Upplevelse

För att webb-applikationen skall uppfattas som användbar krävs förutom design
och funktion även att sidan kan presentera data såpass snabbt att den ej upplevs
som långsam. Under arbetets gång fick utvecklingen vid ett flertal gånger stop-
pas och sql-frågor revideras och optimeras, främst för middleware men även för
webb-applikationen. Det slutliga resultatet för middleware kan hämta och skri-
va  en  veckas  data  på  ca  10  sekunder.  Webb-applikationen  hanterar  en  stor
mängd data också och framförallt sorteringen av ordrar på Summary-sidan har
krävt en viss optimering av sorteringsalgoritmen. Även om sorteringen i dagslä-
get fungerar bra kommer troligtvis en maxgräns för antal samtidiga ordrar be-
höva sättas för att undvika prestandaproblem.

5.5 Säkerhet

ASP.NET har en inbyggd funktion för identitetshantering och denna har nyttjats
i applikationen. Denna identitetshantering ger möjlighet att nyttja roller samt
krypterar  alla  lösenord  i  databasen.  Samtliga  formulär  verifieras  genom
att .NET automatiskt hämtar requestVerificationToken och kontrollerar att den
inskickade datan är korrekt. När applikationen är driftsatt kommer denna place-
ras på en server med HTTPS, vilket automatiskt krypterar datan mellan klient
och server. För att skydda företagets lokala databas kommer en databas skapas
på webbhotellet och en middleware kommer skicka utvald data från den lokala
databasen till webbhotellets databas. På detta viset kan webbapplikationen an-
vända webbhotellets databas med betydligt mindre känslig information och ing-
en port i företagets brandvägg behöver öppnas upp för åtkomst av data utifrån.

För att ytterligare skydda databasen mot attacker används prepared statements
vilket typar om användarnas inmatade data och oskadliggör eventuella risker i
datan. Vidare används Linq för "Search"-sidans resultat och en eventuellt lyck-
ad attack medför enbart att redan godkänd data kan extraheras.

Mot slutet av projektet hämtades OWASP ZAP hem och kördes mot applikatio-
nen för att verifiera säkerheten. Resultatet av en körning var tre mindre problem
som pekade ut två problem med cookien och ett problem med headern. Dessa
problem försökte lösas men åtgärderna som genomfördes för dessa specifika
problem ändrade inte resultatet.

5.6 Användbarhet

Hemsidan har haft fokus på användbarhet och ett flöde har försökt skapas för
att hela tiden få användaren införstådd med vad denne ser och vad som förvän-
tas. Viktiga element som t.ex. meny behåller sin placering och sitt utseende ge-
nom de olika sidorna, dessutom är aktuellt val markerat så att användaren hela
tiden skall kunna se vilken sida denne är på. Vid sökning på skickade ordrar
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ifylls leveransdatum automatiskt och detta visas tydligt för användaren genom
att fältets ram byter färg och blir mer markerad under en viss tid. Applikatio-
nens övergripande struktur har i stort följt användbarhetsriktlinjerna som säger
att informationen ej bör vara mer än fyra klick bort och i de allra flesta fall hål-
ler  sig  denna  applikationen  innanför  dessa  ramar  [7].  En  ytterligare  viktig
aspekt av användbarheten av applikationen är datumformatet och applikationen
kommer anpassa datumformatet efter browserns språkinställningar för att säker-
ställa att även användare i länder med annat datumformat skall kunna nyttja ap-
plikationen.

5.7 Funktionstest

Under utvecklingsarbetet var målet att testa av applikationen ordentligt mot en
slutanvändare. Då projektet inte kommer driftsättas publikt samt att en viss om-
strukturering av företagets databaser krävs, tillsammans med en snabbt närman-
de deadline, fanns ingen möjlighet att genomföra en användartest med en riktig
användare. Testerna som istället utförts har varit av utvecklaren av applikatio-
nen samt vid demonstrationen under avstämningarna. I projektets slutskede sat-
tes applikationerna, tillsammans med databasen upp lokalt i företagets intranät
och handledaren gavs möjlighet att göra en slutgiltig funktionstest.

5.8 Etik och Tillgänglighet

Webbapplikationens tillgänglighet är inte tillräckligt implementerad, detta då 
det inte fanns tid nog och är något som får implementeras i nästa version.

De etiska aspekterna på denna sida är troligtvis tillräckligt genomtänkta och im-
plementerade. Eventuell privat information, som personuppgifter, sparas ej i ap-
plikationen utan endast email-adress samt en beskrivande text om användaren. 
Övriga data som lagras i databasen är specifik information om ordrar och enhe-
ter och denna information är endast kopplad mot företag. Orderreferenser sätts 
ibland i form av personnamn, men då denna person är kontaktperson på företa-
get och har fyllt i sitt namn vid reparationsbeställningen ses detta som ett med-
givande att bli lagrad, frågan är dock hur befogad denna information är att spara
efter att ordern levererats.
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6 Slutsatser
Även om jag tycker att alla krav som ställts i specifikationen har nåtts har det
under utvecklingstiden uppkommit såpass många nya funktioner och önskemål
att ett antal av dessa fått vänta för att projektet i stort skall bli klart. Jag hoppas
och tror att dessa extra funktioner skall bli enkla att implementera i framtiden
då dessa har varit i åtanke under utvecklingen av de övriga funktionerna. Med
ett par extra veckor hade även dessa funktioner kunnat implementeras men då
detta projekt har en fix tidsram får det vänta till version 2 av applikationen.

Programmeringen och utvecklingen av applikationen har  i  stort  flutit  på bra
men det hade varit önskvärt med en lite mer komplett dokumentation av företa-
gets befintliga databaser. 

Något att ta med sig till nästa projekt är vikten av att förankra design och funk-
tion tidigt och att inte påbörja någon kodning innan detta är klart. Databasens
utseende och struktur speglas kraftigt i vilken, samt hur, data visas. I följd ska-
pas applikationen runt denna data och då jag var för ivrig att komma igång och
få något resultat att visa blev följden att databasen samt omkringliggande kod
fick modifieras ett flertal tillfällen med tidsslöseri som följd. Förutom förank-
ringen av design bör fokus även läggas på hur datahämtningen skall ske mellan
sql och applikation. Det finns många vägar att gå för att få ut samma data, men
att optimera för hastighet är viktigt. För att tidigt upptäcka prestandaproblem i
databasfrågorna bör en egen testdatabas sättas upp med datamängd motsvarande
måldatabasen. 

Detta projekt kommer endast brukas av ett fåtal människor, då endast Dynamic 
Precisions kunder kommer få åtkomst till denna applikation, inte deras slutkun-
der. Detta försvarar dock inte att applikationens tillgänglighet inte blivit 
tillträckligt implementerad. Förhoppningen är att detta kommer fokuseras på 
under en framtida uppdatering av applikationen. 

Applikationen följer i stort GDPR:s krav då minimalt med personlig informa-
tion sparas. Det finns även möjlighet att använda en fingerad email, om Dyna-
mic Precision så önskar. Som tidigare nämndes lagras referenser ibland i form 
av kontaktpersoner och det kan diskuteras om dessa namn behöver finnas lagra-
de efter att den reparerade ordern returnerats tillbaka till kunden. 

Efter att ha scannat webbapplikationen ett flertal gånger och åtgärdat det som 
gick åtgärda inom en rimlig tidsperiod anser jag att applikationen är gott och 
väl säker för att publiceras på internet. De cookie- samt headerproblem som 
framkom betecknades som lågrisk och med OWASP ZAP:s definition [21] av 
lågrisk hade det inte fått mig att ligga sömnlös om nätterna. Dock bör OWASP 
ZAP eller liknande mjukvara användas igen då applikationen publicerats för att 
säkerställa serverns funktion och inställningar.
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https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Risk_Rating_Methodology
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Bilaga B: SQL-kod

/* Create the tables */

CREATE TABLE SOrder(
SONumber int unique not null,
CustomerId int,
SOStatus varchar(20),
CustomerPO varchar(20),
CustomerPartnerId varchar(20),
GoodsMark varchar(20),
Reference varchar(50),
ReceivedDate DATE,
ScheduledDate DATE,
ShipmentDate  DATE,
Quantity int

);

CREATE TABLE Addresses(
SONumber int,
ShippingAddressName varchar(50),
ShippingAddress varchar(50),
ShippingCity varchar(30),
ShippingCountry varchar(4),
ShippingPostal varchar(20),
CustomerPartnerAddressName varchar(50),
CustomerPartnerAddress varchar(50),
CustomerPartnerCity varchar(30),
CustomerPartnerCountry varchar(4),
CustomerPartnerPostal varchar(20),
BilltoAddressName varchar(50),
BilltoAddress varchar(50),
BilltoCity varchar(30),
BilltoCountry varchar(4),
BilltoPostal varchar(20)

);

CREATE TABLE OrderRow(
SORow int not null,
SONumber int not null,
Serial varchar(15) not null,
SerialReturned varchar(15),
ItemNumber varchar(20),
ItemNumberReturned varchar(20),
ItemDescription varchar(50),
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ItemDescriptionReturned varchar(50),
Reference varchar(50),
RepairStatus varchar(20),
ExternalComment varchar(50)

);

CREATE TABLE OrderRowText(
SONumber int,
SORow int,
ChoiceId varchar(15),
ChoiceText varchar(100),
ChoiceCategory varchar(40)

);

CREATE TABLE TrackingNumber(
SONumber int,
TrackingId varchar(40),
TrackingUrl varchar(100)

);

CREATE TABLE Users(
email  varchar(70) not null unique,
userDescription varchar(50),
language varchar(10)

);

CREATE TABLE SiteNo(
customerId int unique not null

);

CREATE TABLE User_Site(
email varchar(70),
customerId int

);

/*Set primary and foreign keys*/

ALTER TABLE Users
add constraint [PK_Users] primary key(email);

ALTER TABLE SiteNo
add constraint [PK_SiteNo] primary key(CustomerId);

ALTER TABLE User_Site
add constraint [FK_User_Site_1] foreign key(CustomerId) references  

SiteNo(CustomerId),
constraint [FK_User_Site_2] foreign key(email) references 
Users(email);
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ALTER TABLE SOrder
add constraint [PK_SOrder] primary key(SONumber),
constraint [FK_SOrder] foreign key(CustomerId) references 

SiteNo(CustomerId);

ALTER TABLE Addresses
add  constraint  [FK_Addresses]  foreign  key  (SONumber)  references  

SOrder(SONumber);

ALTER TABLE OrderRow
add constraint [PK_OrderRow] primary key(SORow, SONumber),
constraint [FK_OrderRow] foreign key(SONumber) references 

SOrder(SONumber);

ALTER TABLE OrderRowtext
add constraint [FK_OrderRowText_1] foreign key(SORow, SONumber)

references OrderRow(SORow, SONumber);

ALTER TABLE TrackingNumber
add constraint [FK_TrackingNumber] foreign key(SONumber) 

references SOrder(SONumber);
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