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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har utförts åt det nystartade företaget Idop AB:s vägnar 

och har inneburit en vidareutveckling av ett befintligt webbaserad 

bokningssystem för det specifika företaget. Huvudsyftet har varit att 

leverera en webbaserad bokningskalender där uthyrare kan lägga ut 

sina objekt samtidigt som intressenter kan boka dessa objekt. Dessa 

objekt kan omfattas av till exempel lägenheter, stugor och så vidare.  

Då projektet kräver att utvecklare och kund har ett nära samarbete 

valdes Skalning Agil metod som är en Agil metod, för att bäst uppnå 

detta syfte.  

Utvecklingen utav bokningssystemet skedde i en .NET miljö där pro-

grammeringsspråket var C#. För datalagring hade företaget Idop valt 

SQL server och interaktion med databasen sker genom Entity 

Framework.  

Resultatet av projektet blev en bokningskalender där uthyraren lägger 

ut sina lediga objekt för uthyrning under specifika datum samt uppger 

pris för den lediga perioden. Även intressenterna har nu möjlighet att 

preliminär boka ett specifikt objekt vid önskat datum.  

I rapporten förekommer mer detaljerad beskrivning av ovanstående 

nämnda punkter samt slutsatsen av projektet.  

Nyckelord: .Net, C#, SQL 
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Abstract 
This project has been carried out on the recently started company Idop 

AB's behalf and has led to a further development of an existing web-

based booking system for the mentioned company. The main goal has 

been to deliver a web-based booking calendar where advertiser can 

place their items while stakeholders can book these items. These items 

may be subject to such houses, cottages and so on. 

The project requires developers and customers to work closely, Scaling 

Agile Methods which is an agile method, was chosen for this purpose in 

order to best achieve this aim. 

The development of the booking system was written in a .NET envi-

ronment in which the programming language was C#. For database, the 

company Idop AB had chosen SQL server and for interaction with the 

database Entity Framework. 

The outcome of the project was an online based booking calendar where 

the owners outsource their vacant properties for rent during specific 

dates and report the prices for the vacant period. The stakeholders are 

now able to make a preliminary booking of a specific object at the 

desired date. 

The report present more detailed description of the above mentioned 

points and the conclusion of the project. 

Keywords: .Net, C#, SQL. 
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TFS                   Team Foundation Server. 

ASPX                Active Server Page Extension. 

ASCX                Active Server Control Extension. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Vi använder oss allt mer av internet, detta gör att vår efterfrågan på vad 

vi kan utföra via internet ökar samtidigt som användandet växer.  Idag 

använder vi internet allt mer för bokningar och olika köp. Allt från att 

boka tvättstugan, hyra en bil till att köpa konsertbiljetter eller hotellrum 

sker via internet.  Denna efterfrågan gör att utvecklingen av webbase-

rade bokningssystem går snabbt framåt.  

Idop AB valdes som uppdragsgivare och är ett nystartat svenskt företag 

med planer att växa internationellt. Företaget arbetar med att utveckla 

nya idéer inom IT-branschen. Det nystartade företaget har sedan tidi-

gare påbörjat arbetet med bokningssystemet och tilldelade studenten en 

del av arbetet som ett projekt för vidareutveckling.  

Projektet bestod utav utvecklandet av ett kalendarium som ingår i ett 

större bokningssystem. Idop AB valde att basera sitt bokningssystem på 

Microsoft produkter och av denna anledning valdes .NET som utveckl-

ingsmiljö. 

 

1.2 Övergripande syfte  

Projektets övergripande syfte är att skapa och utveckla ett kalendarium 

som ingår i ett större bokningssystem. Ett annat syfte är att underlätta 

för användarna att dels kunna lägga ut sina objekt och dels söka och 

boka ett befintligt objekt.  

Projektets syfte är också att matcha de olika användarnas behov och 

efterfrågan med varandra.  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom ett bokningssystem består utav flera olika aspekter och delar, 

har i detta projekt skett en avgränsning sig till ett specifikt område.  

Avgränsningen består av utvecklandet av hemsidans kalendarium där 

användaren kan boka, söka och godkänna ett objekt.  

De aspekter som inte ingår i projektet är bland annat registrering och 

inloggning samt även betalningssystemet och designen av hemsidan 

ingår inte i detta projekt.  
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1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Tre konkreta mål för detta projekt är: 

 

P1: Vill man använda Teleriks RadControl istället för Default ASP .NET 

Controls, och i sådana fall varför? 

 

P2: Utföra företagets kravspecifikation som tilldelats av handledaren.  

 

P3: Visa på de positiva samt negativa aspekterna med användandet av 

Entity framework. 

 

1.5 Författarens bidrag 

Då projektet har utförts ensam och inte tillsammans med någon har all 

arbete utförts av en person. Då företaget är nystartat har studenten inte 

heller tilldelats ett kontor och därför inte haft direkt kontakt med 

handledaren och andra delaktiga i företaget.  
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2 Teori  
Här kommer en djupare presentation på teori bakgrunden av de meto-

der som har använts vid projektet utförande.  

 

2.1 ASP.NET 

ASP.NET är en enhetlig webbutvecklings modell som inkluderar den 

nödvändiga service som krävs för att skapa en webbapplikation med 

minimum kodning.  

ASP.NET är en del av .NET ramverket där man kan skapa en applikat-

ion med hjälp av de språk som är inkluderade i Microsoft, så Visual 

Basic och C#. Skapandet av applikationen resulterar i en skalbar och 

snabb webbutveckling som ger användaren en känsla av flexibilitet trots 

att minimal kod skrivning krävs. [2] 

2.1.1 Web Forms  

Web Forms är ett användargränssnitt (UI) som ger utseende till de 

skapade webbapplikationerna. Web Forms liknar Windows Forms i 

form av metod, händelse samt de kontroller som är placerade på kom-

ponenten. Inom Web Forms har man möjligheten att använda sig av 

”dra-och-släpp” för att skapa användargränssnitt för Webbapplikation-

en.  

Web Forms består utav två delar, den visuella delen som består utav en 

ASPX fil, och koden bakom formen, som är finns i en separat klassfil 

som tillexempel CS fil.  

Bilden nedan visar hur arkitekturen för en WebForm i .NET kan se ut.[3] 
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2.1.2 Syftet med Web Forms 

Web Forms främsta syfte är att separera de två delar som ingår i en 

webbapplikation, en HTML fil från den del som består av fil logiken.  

Tack vare de funktioner och kontroller som finns förprogrammerade 

inom .NET krävs ytterst liten kod skrivning utav användaren, jämfört 

med andra liknande ramverk vilket är ett annat syfte med Web Forms.  

Förutom dessa syften har även användaren friheten att själv lägga till 

nya funktioner och kontroller för att skapa användargränssnitt. Dessa 

kontroller har i sig bestämda egenskaper, händelser och metoder som 

ger användaren möjligheten att lättare skriva en kod. Det finns två typer 

av kontroller som kan användas vid skapandet av gränssnittet, en 

HTML-kontroll samt en Web-kontroll.[3] 

 

2.2 Web Forms användarkontroller (User Controls) 

Förutom HTML-kontroller och Web-kontroller finns en tredje, så kallad 

användarkontroller (User Controls), där man syftar till dem egna och 

återanvändbara kontroller som skapas för att utveckla Web Forms sidor.  

Det finns dock en skillnad mellan användarkontroller och Web Forms, 

vilket är att användare kontroller inte kan begäras självständiga de 

måste refereras till genom en Web Forms. Användarkontroller kan 

förekomma i olika Web Forms med valfri text eller utseende. Man har 

även möjlighet att utveckla dem med koden-bakom användare kontrol-

ler.  

Vid skapandet utav enstaka användarkontroller används ett språk, 

medan multipla användarkontroller med olika språk kan förekomma i 

ett och samma Web Forms. Man kan till exempel skapa en användare 

kontroll med Visual Basic som importerar data från en XML fil och en 

annan användarkontroll med C#, där de båda användarkontrollerna 

ingår i en och samma Web Forms sida.[4] 

 

2.3 Objektorienterad databas 

Objekt orienterat databas är ett nytt sätt att lagra data på med objektet i 

centrum. Skillnaden mellan objektorienterad databas och relationsdata-

bas är att den sistnämnda har data i fokus istället för objekt.   

Varje lagrad objekt motsvarar en separat rad i tabellen och varje entitet 

motsvarar en tabell där flera objekt kan ingå. Med hjälp av de attribut 

och metoder som finns inom objektorienterad databas kan man läsa, 

lagra, radera och uppdatera information från databasen. [5] 
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2.3.1 Fördelar med objektorienterad databas 

 Vid användandet av objektorienterad databas kan man ärva 

egenskaper från objektet samt skapa subklasser. 

 Det är smidigare för programmeraren att använda sig av en ob-

jektorienterad databas, då språket och databasen är synkade ge-

nom gemensamma programmeringsspråk. 

 Denna modell gör det möjligt att skapa nya datatyper från redan 

existerande datatyper. 

 Man kan använda sig av komplexa databaser.[6] 

2.3.2 Nackdelar med objektorienterade databas 

 Objektorienterad databas saknar standard och av denna anled-

ning finner man många brister i detta system jämfört med relat-

ionsdatabas. 

 Prestanda i objektorienterad databas när stora mängder objekt 

ska läsas, är lägre än relationsdatabasens prestanda. 

 För den som saknar djupare kunskaper inom objektorienterad 

programmering, är det betydligt lättare att använda sig av relat-

ionsdatabas än objektorienterad databas på grund av dess kom-

plexitet. [6] 

 

2.4 ADO .NET 

ADO.NET är ett bibliotek i .NET Framework som består utav flertalet 

klasser. Dessa klasser ger åtkomst till datakällor så som SQL-server och 

XML för att skapa distribuerade, datadelning applikationer. ADO.NET 

(som är ett bibliotek) ingår i .NET Framework där biblioteket ansluter 

till databas för att hämta resultatet samt bearbeta data.[7]   

 

2.5 Entity Framework 

Entity Framework är en teknik baserad på objektorienterad databas som 

används för att underlätta interaktionen med databasen.  

Det finns två sätt att skapa Entity Framework på. Den ena går ut på att 
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man först skapar en modell för att därefter skapa en databas. Det andra 

sättet är att skapa Entity Framework från en redan existerande databas.  

För båda dessa tillvägagångssätt finner man stöd i Visual Studio vilket 

underlättar arbetet med Entity Framework. 

Entity Framework har färdiga metoder för att bearbeta data i databasen, 

vilket gör att mindre kod skrivning krävs av utvecklaren.  

På bilden nedan kan man se Entity Frameworks olika lager. [8] 

  

2.6 XML 

XML-Extensible Markup Language, är ett Case sensitive språk som 

används för att representera data inom olika områden, som till exempel 

datalagring, Webb, och transportformat.  

För att ha en välformad och strukturerad XML dokument kan man 

använda sig av: 

- DTD (Document Type Definition) 

- XML Schema 

Skillnaden mellan dessa är att XML Schema själv är en XML doku-

ment.[9] 
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2.6.1 XML Datalagring 

En XML-databas är ett mjukvarusystem som gör att data kan lagras i 

XML-format. Dessa data kan sedan, exporteras och serialiseras i önskad 

format. XML-databaser är vanligtvis förknippade med dokument 

orienterade databaser. [9] 

2.6.2 XML data typ 

SQL Server 2012 har en data typ som kallas XML. Dessa data typer kan 

vara typed eller untyped. Den untyped XML data typ accepterar alla 

välformade XML eller fragment, medan den andra, typed XML är 

associerad med ett XML schema och tillåter endast giltiga XML doku-

ment. Det finns inget verkligt stöd för DTD i SQL Server 2012, men 

inline DTDer är tillåtna och kan användas för att ge standardvärden. 

Alla XML scheman som ska användas, måste först vara registrerad som 

SCHEMA COLLECTION. [10] 

 

2.7 Team Foundation Server  

TFS är en Microsoft plattform för förvaringsplats och versionshantering 

som stödjer Agila utvecklingsmetoder. TFS kan både användas lokalt 

eller i moln och tillhandahåller de verktyg som behövs för att effektivi-

sera hanteringen av utvecklingsprocessen. [11] 

 

2.8 Telerik 

Telerik är en leverantör av UI kontroller och komponenter för ASP.NET. 

 

2.9 Unit testing 

En enhetstest testar delar ur enskilda komponenter som metod eller 

klass. Enhetstest hjälper användaren att skriva ett program med mindre 

komplikationer. Samtidigt som utvecklaren skriver koder för sina 

komponenter kommer denne att med hjälp av enhetstest få kännedom 

om sina brister. Enhetstest hittar enhetens brister innan projektet blir allt 

för stora och hittandet av källan till problemet allt svårare. [12] 
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2.10 Skalning Agil metod 

Skalning Agil metod är en metod som är bäst anpassad till att användas 

vid mindre utvecklingsprojekt eller vid utvecklingen av en mindre del 

inom ett större projekt. Agil metod gör att utvecklare och kund har ett 

nära samarbete genom hela projektets gång där även kontinuerlig 

feedback lämnas. Vilket resulterar i att kunden får känna sig mer 

involverad och delaktig i projektet från start till slut.[1] 
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3 Metod  
I detta stycke kommer de problem som har stötts på i samband med utförandet 

av projektet att presenteras.  

3.1 Utvecklingsmetod 

För att kunna implementera kravspecifikationerna krävdes en del 

förarbete. Skapandet av hela systemets arkitektur var första steget för att 

sedan påbörja designandet av databasen. Ett av huvudsyftena var att 

skapa ett skalbart system och därför användes modellen MVC. Ett annat 

syfte var att skapa återanvändbara komponenter.  

Första steget efter arbetet med arkitekturen och designen var att skriva 

programmets skelett för att kunna koppla ihop de olika delarna View, 

Control och Model. När de olika delarna hade satts samman, börjades 

utvecklingen av de olika komponenterna som därefter lades till pro-

grammet.  Som utvecklings metod har en Agil metod använts som heter 

Skalning Agil metod. Mer om denna metod finns att läsa under kapitlet 

teori.  

 

3.2 Utvecklingsverktyg 

Som utvecklingsverktyg bestämdes att Visual Studio 2012 ska användas, 

vilket också är den senaste versionen av Visual Studio som Microsoft 

har framtagit. För datalagring används SQL server 2012 och ramverket 

som används för kommunikation med databasen är Entity Framework 

4.0. Vissa av de kontroller som förekommer på hemsidan är från Telerik. 

För förvaringsplats och versionshantering används TFS. 

 

3.3 Enhetstest 

Under projektet har enhetstest använts och där valdes NUnit. NUnit 

som är skriven i C# har en ny design som gör att testskrivningen blir 

betydligt lättare. NUnit användes under projektets gång kontinuerligt 

för att testa funktioner och metoder i programmet detta gjordes innan 

metoderna tillämpades på programmet.  
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3.4 Dokumentationsmetod 

Den metod som har använts för sparandet av dokumentationen under 

utvecklingen av projektet, har varit Dropbox. Under utvecklingens gång 

har projektets innehåll uppdaterats. Innehållet har bestått utav klassdia-

gram, sekvensdiagram, logisk uppdelning, datalagring, implementation 

samt driftsättning.  
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4 Konstruktion  
4.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen består utav två delar, där i den ena presenteras de 

funktionella kraven och i den andra de icke funktionella kraven.  

4.1.1 Funktionella krav 

Idop ABs önskemål för projektet har varit de punkter som redovisas 

nedan där man särskiljer på vad uthyrare och besökare kan göra 

 Uthyraren ska kunna: 

- efter att ha lagt ut sitt objekt ha möjlighet att förutom att lägga 

in datum, även fritt kunna sätta olika priser på objektet inom 

olika perioder. 

– efter att besökaren gjort en preliminärbokning, antingen god-

känner eller tar bort bokningen som gjorts. Oavsett om bokning-

en godkänns eller inte, kommer en notifikation i form av mail 

skickas till besökaren.  

– få en bekräftelse via mail vid godkännandet av en preliminär-

bokning. 

 Besökaren ska kunna: 

- efter att ha valt ut sitt objekt, via bokningskalendern uppge vil-

ket datum som preliminärbokningen ska göras på.  

– via en kalender som visar tre månader åt gången kunna få 

översyn på de datum där objektet är bokad, preliminär bokad el-

ler ledigt.  

– boka lediga perioder för objekt, men också preliminärboka re-

dan bokade perioder som dock inte är godkända av uthyraren.  

4.1.2 Icke funktionella krav  

Företagets icke funktionella krav har bestått utav att systemet ska 

stödjas utav webbläsarna IE Explorer 8, Chrome, Fireforx och Safari. Ett 

annat krav har varit att programmet ska dynamiskt passa de flesta 

skärmar dock med lägsta upplösning 1366 x 768.  

De funktioner som ingår i bokningssystemet ska vara testbara samt 

kunna återanvändas.  
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4.2 Arkitektur och domänmodell 

Detta är en övergripande bil på projektets arkitektur som visar hur de 

olika delarna är sammankopplade.  

Hela projektet har deltas in i tre mindre delprojekt, där det större 

delprojektet är sökstuga och innehåller Model View Control samt 

databasens kodning. I sökstuga finns olika mappar ett av dessa är 

mappen BookingCalender som är programmets vy och består utav tre 

vyfiler av typen usercontrol samt tre C# filer som styr Control delen i 

projektet. Denna mapp sitter sammanlänkad till mappen SQL-server 

som består utav Model. För att titta närmare på enskild mapp finns 

exempel i bilaga B.  

Det andra delprojektet är UnitestBookingCalender där testenheterna 

ingår. Det sista delprojektet heter BuisnessLogic och eftersom den andra 

utvecklaren bär ansvaret för detta delprojekt så kommer ingen närmare 

förklaring av detta delprojekt att göras.   
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4.3 Tekniskutvärdering 

Här kommer en närmare utvärdering samt jämföring av de tekniker 

som användes vid utvecklandet av projektet.  

4.3.1 Vill man använda Teleriks RadControl istället för ASP .NET Control, 
och i sådana fall varför? 

Det viktigaste delen av projektet är dess kalendarium, då både bokning, 

sökning och tillägg av nya objekt på hemsidan sker med hjälp av 

kalendern.  

En studie av olika kontroller gjordes innan den bäst anpassade för detta 

projekt valdes ut. Efter studien valdes först Ajaxcontrol med anledning 

av att den hade fler funktioner är ASP.NET samt att produkten var 

gratis, trots att Teleriks RadControl har bättre funktionalitet. Då företa-

gets önskan var att använda sig av Telerik, då de tidigare använt sig av 

produkten, köptes den in och började användas.  

Den största skillnaden mellan Telerik och ASP.NET Control är att 

Telerik har fler funktioner, vilket resulterar i att mindre programmering 

krävs. Även arbetet med gränssnittet förenklas då produkten Telerik 

innehåller färdiga CSS filer.  

Den största nackdelen med Telerik är dock att den inte är gratis. Trots 

att det krävs minimal programmering, så tar det längre tid för en 

utvecklare att bekanta sig med alla dess funktionaliteter, detta bidrar till 

att användandet av Telerik är mer tidskrävande än ASP.NET Control.  

Trots att det krävdes mer tid i början för att kunna arbeta på ett korrekt 

och tillfredsställande sätt med Telerik, så var fördelarna så pass stora att 

just denna produkt valdes framför ASP.NET Control.  

Den största fördelen med Teleriks RadControl har dock varit dess stora 

och snabba onlinesupport som finns tillgänglig för dess kunder.  

4.3.2 De positiva samt negativa aspekterna med användandet av Entity 
Framework 

De positiva aspekterna med Entity Framework är många, nedan kom-

mer ett par av dessa att presenteras.  

Att arbeta med Entity Framework inom en liten domänmodell är 

enklare jämfört med andra relationsdatabaser. Ramverket har färdiga 

funktioner som tillexempel Add och Remove, som man kan använda sig 

av vid kommunikation med databasen. En annan bra fördel med Entity 

Framework är att vid ett korrekt användande så är den ganska snabb.  

Lik alla andra system har även Entity Framework sina svagheter, ett av 

dessa är att användaren måste bruka ett nytt sätt att tänka vid hante-
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ringen av uppgifter. Alla databaser stödjer inte heller Entity Framework, 

vilket begränsar användaren.  Efter att tabeller har skapats och om 

användaren därefter vill ändra något på tabellens design, krävs uppda-

tering av hela Entity Framework i programmet, vilket i sig är tidskrä-

vande.  

En svaghet som användandet av ramverket inom just detta projekt har 

haft, är avsaknaden av tidigare erfarenhet av Entity Framework. För att 

kunna kompensera denna avsaknad krävdes stor förstudie om just 

själva Entity Framework. En stor hjälp har varit Microsofts tillgängliga 

support och bloggar samt att Entity Framework bygger på en objektori-

enterad arbetsmetod.  

Trots att det krävs mycket tid för att lära känna hur produkten fungerar, 

så tas denna tid igen då Entity Framework kräver minimal kodning av 

användaren för att utföra mer avancerade uppgifter.  

 

4.4 Logisk uppdelning 

Programmet är skalbart, vilket innebär att den är delad i tre lager 

model-view-controller (MVC).  

Vyn innehåller användargränssnitt som är synlig för aktörerna samt 

även alla de händelser och kontroller som ingår i vyn.   

Den kontroll lager som förekommer fungerar som en bro mellan vyn 

och modell. Kontrollen tar emot anrop från vyn för att sedan skicka 

dessa vidare till relevant funktion inom modell.  

All interaktion med databasen samt affärslogiken sker inom modell-

lagret. För interaktion med databasen har Entity Framework använts.   

När MVC mönstret tillämpas kan man lättare ändra databasen i pro-

grammet utan att andra delar i systemet påverkas. Man kan till exempel 

gå från SQL-server till annan databas genom att enbart utföra föränd-

ringar inom modell lagret som interagerar med databasen. Vilket 

innebär lägre uppkoppling eftersom man varken behöver ändra eller 

tillägga något under vy eller kontroll lagret.   

Sekuensdiagrammet nedan visar kopplingen mellan de ovan nämnda 

tre lagren när anrop av en funktion från vyn till kontroll och därefter till 

modell sker, då uthyraren ska lägga in datum och pris. 
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4.4.1 View 

Inom detta lager används web user kontroller där samtliga kontroller 

och händelser förekommer i ASCX filformat. Eftersom denna filformat 

är en User Control kan den inom .NET inte översättas till en HTML kod 

som vanligtvis är synlig för användaren. För att kunna visa denna 

filformat inom .NET bäddar man in ASCX filens adress i en ASPX fil 

som refererar till ursprungs fil. Exemplet nedan som är en del av ASPX 

filen visar hur man kan registrera en ASCX fil: 

<%@ Register TagPrefix="IdopSokstuga" TagName="OwnersCalendar" 
Src="~/Modules/BookingCalendar/OwnersCalendar.ascx" %> 

<IdopSokstuga:OwnersCalendar ID="ctrlOwnersCalendar" runat ="server" /> 

En fördel med vy lagret är att flera Web User kontroller kan förekomma 

i en ASPX fil. Men även det faktum att en ASCX fil är återanvändbar och 

kan användas i flera olika ASPX filer, är till stor fördel för utvecklaren.  
 

4.4.2 Control 

Kontroll lagret som fungerar som en dubbelriktad väg mellan vy och 

modell är som ett mellan lager.  

När en användare har skickat sin information sparas dessa i olika 

variabler. Därefter tar kontroll lagret emot informationen från vy, 
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anropar sedan relevant funktion i modell och skickar ut informationen 

till relevant funktion i modell. Denna process förekommer även åt andra 

hållet då en användare söker efter information som finns tillgänglig i 

databasen. Kontroll lagret söker reda på rätt funktion i modell för att 

sedan visa upp den i vy. 
Nedan visas den del av kontroll lagret som har tagit emot information 
från vyn, sparat den i respektive variabel och sedan anropat rätt metod. 
Metodens uppgift i detta läge är att lagra den information som uthyra-
ren lägger ut angående pris och datum i databasen.   

BookingCalendarRepositoryManager bookingCalendar = new BookingCalendarRe-
positoryManager(); 
DateTime startDate = dayPrice.First().Key; 
DateTime endDate = dayPrice.Last().Key; 
Decimal totalPrice = dayPrice.Values.Sum(); 
Int objectAvailabilityId =  

bookingCalendar.CreateObjectAvailability(objectId, userId, startDate,       
endDate, totalPrice); 

4.4.3 Model 

Affärslogiken samt alla metoder som berör databasen finns registrerade 

under modell lagret. För kommunikation med databasen, som till 

exempel: öppna anslutning, spara information och liknande, har Entity 

Framework använts här. 

Klassdiagrammet nedan visar de metoder som förekommer vid interakt-

ion med databasen. Alla de metoder som förekommer anropas från 

kontroll lagret.  

LoadRadGridBooking är ett exempel på en metod som förekommer i 

klassen nedan, där information om bokade objekt hämtas och sedan 

visas för respektive uthyrare genom en tabell. Uthyraren har möjlighet 

att då välja vem denne vill hyra ut sitt objekt till eller om förfrågan om 

bokning ska raderas helt.  
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4.5 Datalagring 

För att använda sig av Entity Framework finns det två sätt att gå till 

väga på. Den ena är att gå genom design för att nå Entity Framework, 

det andra sättet är att först skapa tabeller och därefter skapa Entity 

Framework.  

Det tillvägagångssätt som har valts för projektet är det senare nämnda 

sättet. Först har databasen och tabeller skapats i SQL Server 2012. 

Därefter har med hjälp Visual Studio har databasen konverterats till 

Entity Framework.   

Den del av databasen som berör bokningssystemets kalendarium visas i 

figuren nedan.  
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4.5.1 ObjectAvalibility 

I denna tabell förekommer ett antal kolumner som kallas för ObjectId 

(är en främmande nyckel som identifierar objekten), UserId (är också en 

främmande nyckel, men identifierar personer), StartDate och EndDate 

(identifierar objektets tillgänglighets period) samt Price (visar total 

summan för hela perioden).  

Kundens begäran om att uthyraren ska ha möjlighet att sätta olika priser 

på olika perioder förekommer i tabellen som kallas AvalibilityDetail. 

4.5.2 AvalibilityDetail 

Förutom primär nyckeln och främmande nyckeln förekommer två andra 

kolumner i denna tabell.  

Varje enskild prissumma har ett XML dokument på samma rad i Date 

kolumnen. Samma pris kan sättas på olika datum, men kommer fortfa-

rande att sparas under samma rad i kolumnen. Detta kan se ut på 

liknande sätt:  
<days> 
  <day date="2013-05-18T00:00:00+02:00" /> 
  <day date="2013-05-19T00:00:00+02:00" /> 
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</days> 

Denna XML fil är en välformad och strukturerad XML dokument och 

följer en XML Schema som finns registrerad i databasen. Den ordning 

som skapas inom XML Schema bidrar till att man hindrar att XML filens 

struktur kan ändras.  

4.5.3 Booking 

I denna tabell förekommer besökarens önskemål om datum för ett visst 

objekt. Kolumnen IsBooked är av typen boolian, dess default värde är 

false och kommer att vara så fram tills dess att uthyraren godkänner 

bokningen. Då värdet är false (alltså att bokningen inte är godkänd) 

kommer bokningen att betraktas som preliminär, vilket gör att andra 

besökare också har möjlighet att preliminär boka samma objekt under 

samma period. När olika besökare bokar ett och samma objekt under 

samma period, ställs besökarna i kö, men oavsett plats i kön är det upp 

till uthyraren vems bokning som denne vill godkänna.  
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4.6 Enhetstest 

Under utveckling av projektet har funktionen i kontrollen och modellen 

verifierats genom enhetstest. Innan metoden som existerar i kontrollen 

används av vyn, har metoden testats med enhetstest om testen därefter 

godkänns kommer metoden att används av vyn. Om testen däremot 

inte skulle godkännas måste metoden i kontrollen ändras till dess att 

den godkänns vid enhetstestningen.  

Klassdiagrammet nedan visar de metoder som används vid enhetstest-

ning.  

 

 

4.7 Telerik 

För att kunna använda de kontroller som ingår i Telerik, måste man 

först installera biblioteket samt registrera den i projektet. Genom NuGet 

kan man installera Telerik i Visual Studio.  

 

4.8 Driftsättning 

Projektets lösning är skapandet av en hemsida med en databas. Hemsi-

dan kommer att publiceras på företagets domän och databasen ligger på 

företagets server. Av denna anledning behöver kunden inte installera 

något program, utan klarar sig enbart med hemsidans adress.  



Utveckling av bokningssytem med 

.NET  

Ahmad Amiri 

5 Resultat 

2013-06-18 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

21 

5 Resultat 
Detta projekt resulterade i skapandet av ett webbaserat bokningssystem 

som är en del av en hemsida. Hemsidan är en uthyrningsplats där 

efterfrågan och utbud matchas. Bokningssystemet är uppbyggt av en 

kalender som består av en grund för uthyrarna samt en annan som är 

grund för besökaren. Uthyraren lägger ut sitt objekt efter att ha valt ut 

en tidsperiod för uthyrningen av objektet. Därefter kan uthyraren själv 

avgöra om denne vill ha ett och samma pris för objektet under hela den 

valda perioden eller om denne vill skilja på priset för vardag och helg. 

Bokningssystemet har utvecklats med .NET samt de senaste versionerna 

av nedan nämnda Microsoft produkter: 

- Visual Studios 2012 

- Vissa av de kontroller som har använts i systemet för till exempel 

kalendarium är från Telerik. 

– SQL-server 2012 

- Entity Framework 4.0 

Användning av Entity Framework bidrar till att kommunikation med 

databasen sker snabbare samtidigt som det underlättar arbetet med 

bland annat databasen för utvecklaren.  

Ett av sätten att spara information inom databasen är genom XML typ, 

vilket kommer till stor användning då hemsidan växer eller att dess 

besökare ökar drastiskt. Ju fler användaren desto större databas krävs 

och med hjälp av XML filer minskar man på det utrymme som krävs för 

lagring av informationen i databasen.  

Precis som andra program har även bokningssystemet sina starkare och 

mindre starka egenskaper. En av de punkterna som är värd för företaget 

att satsa på i framtiden är hastigheten på kommunikationen med 

databasen. I dagsläget har det inte tagits hänsyn till hur snabbt en 

sökning kan ske inom databasen. Anledningen till att detta kan vara 

väsentligt är att om flera användare samtidigt använder systemet kan 

databasen komma att överbelastas.  

En av de större styrkorna med programmet är dess enkelhet. Den är lätt 

hanterlig för både uthyrare och besökare. Men programmet har också 

stor flexibilitet när det kommer till prissättning av objekten samt objek-

tens tillgänglighet.  
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6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Under denna del kommer en mer utförlig förklaring till valen av dels 

programmeringsspråket och dels arbetsmetoden samt dess för –och  

6.1.1 Teknikdiskussion 

Här kommer en närmare förklaring på C# respektive Javas fördelar och 

nackdelar, samt varför just programmeringsspråket C# användes vid 

detta projekt.  

C# som är ett yngre programmeringsspråk än Java, har kompletterat 

Javas brister samt använt dess starkare sidor till sin fördel. C# har också 

sina brister trots att den har kommit efter Java.  

Likheter: 

Båda språken är objektorienterade, vilket är en gemensam grund för de 

två språken.  

Inom båda C# och Java kan en klass enbart ärva från en superklass, men 

dock kan klasserna ha flertal Interface.  

Skillnader: 

Den största skillnaden är att Java kan köras på flera olika operativsy-

stem, så som Windows, Linux och Unix, medan C# däremot är mer 

anpassad för Windows. 

En annan skillnad är att C# har Visual Studio som plattform, som är ett 

starkt verktyg som ger utvecklaren möjligheter till förenklad kod 

skrivning samt sparar tid för utvecklaren. Detta är en styrka som Javas 

plattformar (Eclipse och Netbeans) saknar.  

C# anses som ett mer komplext programmeringsspråk jämfört med 

Java.[13] 

Mina upplevelser: 

Under mina tre år på KTH har vi studerat objektorienterad programme-

ring, där vi lärde oss hur en objektorienterad programmerare ska tänka 

och det språk som användes i undervisningssyfte var Java.  

Själva språket är inte nyckeln till att utveckla en bra programmerare, 

utan tankesättet. Detta tankesätt bidrar till att du som utvecklare lättare 

kan skifta mellan olika språk, oavsett vilken grund du har, dock måste 

man lägga ner mer tid på syntaxen hos det nya språket som man läser.  
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6.1.2 Skalning Agila Metod 

Som tidigare nämnts har metoden Skalning Agila valts för detta projekt. 

Den största anledningen till valet av just denna metod har varit på 

grund utav projektets storlek. Agila Metod är mer anpassad för mindre 

projekt, där kund och utvecklare har ett nära samarbete där det ges 

möjlighet till kontinuerlig feedback eller möten. Detta togs även upp i 

projektdefinitionen där båda sidor var överens om att ha möten vecko-

vis för utbyten av idéer samt feedback på utfört arbete.  

Min kund, Idop AB är ett nystartat företag med enbart ett fåtal aktiva 

personer inom företaget, vilket var den bidragande faktorn till valet av 

metoden. Vid första mötet med kunden talades det om kontinuerliga 

möten mellan utvecklare och handledare, dock ägde inga fysiska möten 

rum. Detta har resulterat i en stor brist på feedback och kommunikation 

från företagets sida.  

 

6.2 Produktresultat 

Under projektets gång har jag försökt att uppnå kundens all behov och 

krav. Detta har varit väldigt svårt och utmanande på grund utav bristen 

på kommunikation mellan jag som utvecklare och kunden.  

Det användargränssnitt och design som har berört min del i hemsidan 

är inte anpassad till resten av hemsidan där bokningssystemet finns 

tillgänglig. Användargränssnitt och design var två delar som skulle 

kräva mest stöd från handledaren sida, men på grund utav dålig plane-

ring och inställda möten från handledaren uteblev dessa träffar, vilket 

resulterade i att bokningssystemet skiljer sig från resten av hemsidan i 

fråga om design.    

Den Telerik produkt som tidigare nämnt i arbetet och som skulle 

användas i projektet har en gratis version som enbart är tillgänglig i 30 

dagar. Efter ett kort möte med ansvariga på Idop AB lovades att en 

bättre version av Telerik skulle inköpas för att effektivisera min tillde-

lade uppgift. Trots löften om att köpa in produkten, skedde detta aldrig, 

vilket resulterade i att jag blev tvungen att ta bort programmet för att 

sedan om installera gratis versionen. Detta var både tidskrävande och 

ett ineffektivt arbetssätt som dock var nödvändigt för projektets fort-

skridning.  

De punkter som på kundens begäran har tagits upp i kravspecifikation-

en är slutförda och uthyraren kan utföra de uppgifter som har uppgetts 

sedan tidigare. Den del av projektet som jag var ansvarig för (boknings-

systemet) är beroende av att sidan för inloggning samt registrering av 
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ny besökare fungerar, vilket den inte gör i dagsläget. Detta innebär att 

projektet för tillfället inte kan visualiseras via en hemsida.  

De komponenter som jag har varit ansvarig för fungerar och kraven från 

kunden har implementerats på bokningssystemet.  

 

6.3 Framtid 

Projektet är skalbar i form av MVC och en del av komponenterna är 

återanvändningsbara vilket innebär att nästkommande utvecklare 

enklare kan lägga till nya komponent till projektet.  

Man kan lägga till olika funktionaliteter för att underlätta för besökaren 

att hitta ett mer specifikt objekt.  

 

6.4 Etiska och sociala aspekter 

Med bokningssystem kan man hjälpa att färre stugor står tomma. Detta 

gör att man bidrar till att samhället och människorna delar med sig till 

varandra. Dock kan denna delning resultera i att miljöförstöring ökar, 

då ruljangsens på människor inom dessa specifika områden ökar.  

Ett välfungerande bokningssystem är också mer tidseffektiv för alla 

inblandade parter. Uthyraren kan genom ett fåtal knapptryckningar 

lägga ut sitt objekt med valda önskemål. Samtidigt kan besökaren utan 

att behöv söka efter telefonkontakt eller fysisk kontakt med uthyraren 

hitta, boka eller betala sitt valda objekt. 
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Bilaga A: Användningsfallsdiagram 
(Use Case Diagram)  
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Bilaga B: Domänmodell arkitektur 
Bilden nedan visar ett övergripande syn på hela arkitekturen. Den 

senare bilden visar vilka metoder som förekommer i mapparna.  
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Bilaga C: Sequence diagram 
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Bilaga D: Klassdiagram 
View 
 

 

 

Control 
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