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Sammanfattning 

Nya moderna plattformar utvecklas med tiden, och redan existerande system flyttar till de nya 

plattformarna för att utnyttja deras fördelar. I den här studien har vi arbetat med att byta 

plattform för ett system beståendes av en webapplikation och en mobilapplikation med en 

gemensam databas av typen Microsoft SQL server 2012. Det som har undersökts är ifall 

webapplikationen skulle kunna flyttas till Microsofts molnplattform Windows Azure. Samtidigt 

har vi undersökt ifall det går att överföra design och funktionalitet ifrån mobilapplikationen 

utvecklad på iOS till plattformen Windows Phone 8.  

 

Arbetet med att flytta databasen löstes genom att hitta ett program som på ett strukturerat sätt 

kunde återskapa databasen på Windows Azure. Detta gjorde vi med programmet Microsoft SQL 

Server Management Studio.  

 

Arbetet med applikationen bestod av att studera designen och funktionaliteten i iOS-

applikationen och försöka återskapa den på den nya plattformen. Det program som vi använde 

oss av var Windows Visual Studio 2012 och dess tilläggsprogram Windows Phone 8 Software 

Development Kit (SDK). 

 

Flytten av kundhanteringssystemet bestod av att lösa paketproblem på Windows Azure samt att 

publicera kundhanteringssystemet på Windows Azure. Till detta användes Visual Studio 2012 

samt Microsoft Web Matrix. 

 

Resultatet har blivit en prototyp av den gamla applikationen på plattformen Windows Phone 8 

samt en publicering av kundhanteringssystemet och databasen till Windows Azure. Det flyttade 

systemets olika delar kommer båda åt databasen, men på grund av tidsbrist har inget systemtest 

kunnat göras. Detta har lett till att vi inte har kunnat hitta och analysera de skillnader som 

existerade mellan det gamla systemet och det flyttade systemet. 
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Abstract 

New modern platforms are developed with time, and already existing systems migrate to the new 

platforms to use their advantages. In this project we have worked on changing the platform for a 

given system consisting of a Customer Relationship Management system (CRM system) and a 

mobile application with a shared Microsoft SQL Server 2012 database. What has been evaluated 

is if it was possible to move the CRM system to the Microsoft cloud platform Windows Azure.  

 

Meanwhile, a study was done on the viability to transfer the iOS applications design and 

functionality to the Windows Phone 8 platform.  

 

The task of moving the database was solved by finding a program that, in a structured way, could 

recreate the database on Windows Azure. This was done with the program Microsoft SQL Server 

Management Studio.  

 

The work involving the application consisted of studying the design and functionality of the iOS-

application and partially recreate it on the new platform. The program we used was Windows 

Visual Studio 2012 and its extension Windows Phone 8 SDK.  

 

The transfer of the CRM system consisted of solving the package issues that created problems on 

Windows Azure and publishing it on a Windows Azure website. For this we used Visual Studio 

2012 and Microsoft Web Matrix. 

 

The result was a prototype of the wanted application and the publishing of the CRM website and 

the database on Windows Azure. The new system worked together in a functional way, but due 

to lack of time a system test was not done to see if the new system had the same functionality as 

the original system. 
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Förord 

Vi skulle vilja tacka Microsoft för deras hjälp med att göra genomförandet av detta arbete lättare. 

Efter att vi kontaktat Microsoft och förklarat vad vi tänkte genomföra för arbete, väcktes genast 

ett intresse upp. Det visades genom vilja att hjälpa oss komma igång med Windows Azure och 

utlåning av en Windows 8 Phone. 
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1. Introduktion 

I den här rapporten behandlas migrationen av ett multiapplikationssystem för att undersöka 

systemets kompabilitet på applikationernas nya plattformar. Systemet bestod av ett CRM-system 

(kundhanteringssystem), en mobilapplikation och en delad databas. CRM-systemet var en 

webbapplikation utvecklat till ramverket .net och mobilapplikationen var utvecklad till iOS, 

operativsystemet som många av Apples produkter använder sig av. 

1.1 Bakgrund 

Systemet hade utvecklats av företaget Selling Solutions som utvecklade tekniska lösningar till 

byggbranschen. Målet med systemet var att förenkla processen för fastighetsbesiktningar genom 

att minska pappersarbetet som skedde mellan bokning och det färdiga besiktningsutlåtandet.  

 

När vi började arbetet låg CRM-systemet och databasen på företagets lokala server, detta 

eftersom systemet fortfarande var i utvecklingsfasen. Företaget planerade att marknadsföra 

systemet som en helhetslösning till ett stort antal användare. Större delen av de beräkningar som 

systemet gjorde skedde på serversidan. Detta skulle leda till att deras lokala server skulle bli 

underdimensionerad för de datamängder som den förväntades att hantera. Företaget planerade 

därför att flytta ut systemet på en molntjänst där det kunde expandera utan att de behövde 

hantera den hårdvara som krävdes. De hade tittat på molnplattformen Windows Azure och gjort 

ett par fruktlösa försök att få CRM-systemet att fungera på den. Vi blev därför ombedda att 

undersöka den problematik som uppstått när de försökt exportera systemet till Windows Azure. 

Företaget hade även funderat på att testa att skapa en version av mobilapplikationen till 

plattformen Windows Phone 8. Orsaken till detta var att Windows Phone 8 vid rapportens 

skrivande var en ny plattform och att den äldre generationen besiktningsmän hade uttryckt att de 

kände sig bekväma med produkter från Microsoft. 

 

1.2 Systemets funktion 

CRM-systemet är en webbapplikation som används för att förenkla bokningar av flera 

besiktningsmän till en besiktning genom att söka efter lediga tider i deras kalendrar. Vid bokning 

av en eller flera besiktningar skapar systemet ett besiktningstillfälle, d.v.s. en tid och en plats där 

besiktningarna skall genomföras. Till detta tillfälle skapas de besiktningsobjekt som skall 

besiktigas och besiktningsmän med rätt kompetens paras ihop till besiktningstillfället. 

Besiktningstillfället, dess besiktningsobjekt och besiktningsmännen kopplas till varandra och 
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sparas på databasen. Besiktningstillfället blir då tillgängligt i mobilapplikationen för att de 

tillhörande besiktningsmännen skall kunna registrera fel på de olika besiktningsobjekten under 

besiktningen. För fakturering och automatisk generering av besiktningsutlåtande (som är målet 

med besiktningen) sparas data från besiktningen på databasen av mobilapplikationen. CRM-

systemet kan därefter registrera felen i det besiktningsutlåtande som är slutmålet med 

besiktningen.  

 

1.3 Problembeskrivning 

Systemet delade en databas av typen Microsoft SQL 2012 som låg på företagets interna server 

och inte gick att nå utifrån deras lokala nätverk. För att CRM-systemet och mobilapplikationen 

skulle kunna komma åt databasen var de därför tvungna att flyttas ut ifrån nätverket.   

CRM-systemet var en webbapplikation av typen asp.net som använde ramverket .net 4.5. 

Webbapplikationen var byggd efter designmönstret Model View Controller i ett projekt av typen 

asp.net MVC 4.0. Systemet använde databaskopplingen LinQ (Language Integrated Query) till 

databasen, som en objektrepresentation av en SQL-server. För att CRM-systemet skulle kunna 

flyttas till Windows Azure var därför databaslänkarna tvungna att ändras i projektet. De 

paketproblem som uppstått vid tidigare försök att exportera CRM-systemet var också tvungna att 

lösas. Ytterligare problem som uppstod vid exporteringen skulle också behandlas. 

Företagets mobilapplikation var utvecklad till operativsystemet iOS och var därför skriven i 

programmeringsspråket Objective-C. Målplattformen Windows Phone 8 krävde att man 

programmerade i programmeringsspråket C#. Då vi inte kunde läsa programmeringsspråket 

Objective-C var det lönlöst att ifrån källkoden försöka förstå iOS-applikationens funktionalitet. 

Därför var vi tvungna att observera funktioner och den design som fanns i iOS-applikationen och 

försöka översätta dem till den applikation för Windows Phone 8 vi skulle skapa. 

1.4 Syfte 

Syftet med det här arbetet var att kunna hjälpa företaget att avgöra om det var värt tiden och 

kostnaden att skapa en version av applikationen till Windows Phone 8. Rapporten skulle även ha 

möjlighet att hjälpa till att ge vägledning vid flytt av CRM-systemet till Windows Azure. Ett 

ytterligare användningsområde var att kunna hjälpa till vid identifikation av eventuella problem 
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som uppstår vid flytt av CRM-systemet. Resultatet kunde användas som vägledning inför 

företagets rekrytering och utbildning. 

1.5 Mål med arbetet 

Målen som sattes upp för detta arbete baserades på de krav som ställts på CRM-systemet och 

mobilapplikationen i våra möten med företaget. De krav företaget ställde på exporten av CRM-

systemet var att CRM-systemet och databasen skulle flyttas till Windows Azure och att de skulle 

fungera tillsammans. För att de skulle fungera tillsammans ställdes kraven att data ifrån 

databasen skall kunna hämtas och presenteras av CRM-systemet. Data som införts i CRM-

systemet skulle också kunna sparas på databasen. 

Kraven som ställdes för applikationen var att en prototyp på plattformen Windows Phone 8 skall 

skapas. Prototypen skulle vara en tillfredsställande lösning till applikationens plattformsbyte 

mellan iOS och Windows Phone 8. Företaget krävde att applikationen vi utvecklade skulle 

efterlikna funktionalitet som vi själva fick välja ifrån ursprungsapplikationen. Vi valde att 

efterlikna den funktionalitet som hämtar besiktningstillfällen med tillhörande besiktningsobjekt 

åt en given användare. Företaget godkände denna funktionalitet som tillräcklig om vi kunde 

presentera data hämtad från databasen i applikationen. 

1.6 Avgränsningar 

För exporteringen av databasen har vi valt att avgränsa oss till att enbart skriva om den 

arbetsmetod och de verktyg vi använde. 

Det område vi valde att fokusera på i denna uppsatts vad gäller publiceringen av CRM-systemet 

var genomförandet av exporten och de paketproblem som uppstod när CRM-systemet 

publicerades på Windows Azure. 

För delen om skapandet av Windows Phone 8 applikationen har vi i denna uppsats valt att 

fokusera på hämtningen av data genom att använda en WCF Service. Vi har också valt att skriva 

om våra försök att återskapa företagets design på den nya plattformen. 

1.7 Personligt mervärde 

Syftet för oss som utförde arbetet var att lära oss hur man kan arbeta med färdiga lösningar och 

lösningar under utveckling för att kunna implementera dem i färdiga tjänster och plattformar. 
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Det skall också lära oss att utveckla program i det mer kommersiellt använda 

programmeringsspråket C#. Ytterligare en värdefull erfarenhet var att analysera och diskutera de 

verktyg och den arbetsgång som användes. Detta gjorde vi även med den problematik vi stötte på 

med exporteringen av CRM-systemet för att vidga vår förståelse om mjukvarukonstruktion. 

1.8 Disposition 

1 INTRODUKTION 

I detta kapitel introducerar vi läsaren till det arbete vi genomfört och presenterar i denna rapport. 

 

2 METOD 

I detta kapitel går vi igenom de metoder vi använt oss av under arbetets gång för att uppnå de 

resultat vi kommit fram till. 

 

3 FLYTTEN AV DATABASEN 

I detta kapitel går vi igenom genomförandet vid flytten av företagets databas ifrån deras interna 

server till molnplattformen Windows Azure. 

 

4 PLATTFORMSBYTET AV CRM-SYSTEMET 

I detta kapitel går vi igenom genomförandet vid publiceringen av en version av företagets CRM-

system i källkodsformat till molnplattformen Windows Azure. 

 

5 SKAPANDET AV MOBILAPPLIKATIONEN 

I detta kapitel går vi igenom genomförandet vid skapandet av en WP8 prototyp som speglar 

funktionalitet i företagets mobilapplikation. 

 

6 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de resultat vi uppnått efter slutfört arbete. 

 

7 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuterar vi de arbetsmetoder och de resultat vi kommit fram till. 

 

8 REFERENSER 

I detta kapitel presenterar vi de referenser och källor vi använt oss av under arbetets gång.  
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2 Metod 

När vi fått uppgiften att flytta systemet till de nya plattformarna började vi strukturera arbetet för 

att behandla varje disjunkt del för sig. Vi delade upp arbetsuppgifterna i tre separata delar på 

grund av att de behövde lösas på olika sätt. Den första delen behandlar flytten av databasen till 

Windows Azure (kapitel 2.1). Den andra delen handlar om att undersöka problematiken vid 

publicering av CRM-systemet på Windows Azure (kapitel 2.2). Den tredje delen behandlar 

översättandet av iOS-mobilapplikationens design och den valda funktionaliteten till en Windows 

Phone 8 applikation (kapitel 2.3).  

När vi skulle strukturera arbetsmetoden för de olika delarna bestämde vi oss för att inleda arbetet 

med en litteraturstudie inom de olika områdena. Det vi fokuserade på var de program och 

verktyg vi behövde för att genomföra arbetet. Vi letade även upp guider som förklarade hur man 

genomförde våra uppgifter i de olika programmen.  

Här följer mer ingående förklaringar av de metoder som användes för de olika delarna i arbetet. 

2.1 Databasflytten 

2.1.1 Litteraturstudie 

För att förbereda transporten av databasen från företagets lokala server till Windows Azure 

studerade vi litteratur på internet inom området. I studien var det första vi tog reda på vilka de 

resurser vi behövde för att köra en SQL-server på Windows Azure
1
. Vi tog därefter reda på vilket 

program
2
 som passade bra för att kunna exportera databasen från Microsoft SQL Server 2012 till 

Windows Azure. Vi studerade också guider
3
 

4
 till det valda verktyget som förklarade hur man 

exporterade en SQL-databas till Windows Azure. 

2.1.2 Använda verktyg  

Den plattform som vi skapade den nya SQL-databasen på var Windows Azure, där använde vi 

oss av resursen SQL Azure Server för att köra databasen. 

  

                                                 
1
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn133151.aspx#create 

2
 http://www.telerik.com/help/openaccess-orm/getting-started-root-quickstart-azure-connect-through-ssms.html 

3
 http://www.telerik.com/help/openaccess-orm/getting-started-root-quickstart-azure-migrate-sofiacarrental.html 

4
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee730904.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn133151.aspx#create
http://www.telerik.com/help/openaccess-orm/getting-started-root-quickstart-azure-connect-through-ssms.html
http://www.telerik.com/help/openaccess-orm/getting-started-root-quickstart-azure-migrate-sofiacarrental.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee730904.aspx
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Det program som användes när vi flyttade SQL-servern till Windows Azure var: 

 SQL Server Management Studio 2012 (SSMS) (se kapitel 3.2) 

 Business Intelligence Development Studio (BIDS) (se kapitel 3.2) 

De funktioner som vi i huvudsak använde i SSMS var: 

 Generate Script Wizard (se kapitel 3.2) 

 SQL Server import and export wizard (se kapitel 3.2) 

 

2.1.3 Val av metod 

Efter att ha studerat plattformen Windows Azure och flera guider för att kopiera en SQL-databas 

till en SQL Azure Database bestämde vi oss för att använda verktyget SMSS. Guiderna gav oss 

en bra och strukturerad metod att överföra databasen och dess data till databasen på Windows 

Azure. Denna metod delade upp arbetet i två delar. Den första delen gick ut på att skapa ett 

skript
5
 av företagets databas som sedan exekverades som en SQL-sats mot databasen på 

Windows Azure. Den andra delen bestod av att exportera data från originaldatabasen till en SQL 

Azure Database genom att skapa ett paket tillhörande SQL Server Integration Service
6
 (SSIS-

paket) med data från företagets databas. Vi exekverade sedan paketet i BIDS (Business 

Intelligence Development Studio) för att kopiera data ifrån SSIS-paketet till databasen på 

Windows Azure. 

 

2.2 CRM-systemflytten: 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes innan och under flytten av CRM-systemet. Studien genomfördes 

med fokus på att lära hur de nya plattformarna, programmen
7
 

8
 och CRM-systemet fungerade. 

Under arbetets gång föll fokus istället på hur språket C#
9
 och ramverket asp.net

10
 fungerade mer 

i detalj. Mot slutet av arbetets gång övergick fokusen till att vi studerade specifika fall av 

problem som liknade de vi själva stötte på för att kunna hitta lösningen på dem.  

                                                 
5
 http://docs.oracle.com/cd/E14373_01/user.32/e13370/sql_rep.htm 

6
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms137916.aspx 

7
 http://msdn.microsoft.com/library/vstudio/ms165079.aspx 

8
 http://www.microsoft.com/web/category/all 

9
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms228593.aspx 

10
 http://www.asp.net/mvc 

http://docs.oracle.com/cd/E14373_01/user.32/e13370/sql_rep.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms137916.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/vstudio/ms165079.aspx
http://www.microsoft.com/web/category/all
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms228593.aspx
http://www.asp.net/mvc
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2.2.2 Använda verktyg 

De verktyg vi valt att använda för att exportera CRM-systemet på Windows Azure var: 

 Visual Studio 2012 Ultimate 

 Microsoft Web Matrix (Se mer I kapitel 4.2.3) 

 

De funktioner och verktyg i Visual Studio 2012 som vi arbetade med större delen av tiden var: 

 Nuget (Se mer I kapitel 4.2.2) 

 Publiseringsfunktionen (Se mer I kapitel 4.2.1) 

2.2.3 Val av metod 

När vi hade studerat funktionaliteten hos Visual Studio 2012
11

 insåg vi att vi inte behövde 

använda några fler program för att starta arbetet. Den metod vi bestämde oss för att arbeta med 

var att först hitta vilka resurser
12

 på Windows Azure som vi behövde och sedan skapa dem. 

Därefter försökte vi få CRM-systemet att fungera på vår utvecklingsdator innan vi försökte få det 

att fungera på Windows Azure. Processen att få systemet att fungera på de olika plattformarna 

gick ut på att kompilera projektet och testa det. Om programmet vid testning inte fungerade 

försökte vi tyda de felutskrifter vi fick. Om vi inte kunde lösa de problem vi fick använde vi 

felutskrifterna som genererades för att söka lösningar till problemet på internet. När vi inte kunde 

lösa problemen som uppstod genom att använda andras lösningar använde vi programmet 

Microsoft Web Matrix. Med detta program inspekterade vi projektet som kördes på Windows 

Azure för att hitta fel i projektmappen. 

 

2.3 Applikationsutvecklingen 

                                                                                                 

2.3.1 Analys av kravspecifikation 

Funktionaliteten som vi valde att återskapa i Windows Phone 8 applikationen var följande: 

 Inloggning av en profil. 

 Automatisk hämtning av data baserad på profilens ID. 

 Presentera data på ett sätt som efterliknar företagets applikation. 

                                                 
11

 http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/common-tasks/custom-dns-web-site/?fb=sv-se 
12

 http://www.windowsazure.com/en-us/manage/services/web-sites/how-to-create-websites/?fb=sv-se 

http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/common-tasks/custom-dns-web-site/?fb=sv-se
http://www.windowsazure.com/en-us/manage/services/web-sites/how-to-create-websites/?fb=sv-se


20 

 

2.3.2 Litteraturstudie 

Arbetet började med en litteraturstudie. Studien bestod av sju artiklar
13

 som förklarade skapandet 

av simpla applikationer med hjälp av Windows Phone 8 SDK. Artiklarna gav en grundläggande 

inblick i hur förhållandet mellan designvyn och funktionskoden förhåller sig. 

 

2.3.3 Systemdesign 

Baserat på de övningarna vi genomförde i litteraturstudien valde vi en systemdesign bestående 

av en klient, ett tjänstprogram och en databas. När vi studerade hur databaskontakten i en 

Windows Phone 8 applikation kunde konstrueras var den mest förekommande metoden att 

använda sig av tjänststrukturer. Metoden valdes på grund av att den passade bra för den 

funktionalitet vi ville skapa i applikationen. Designmönstrets funktion är att en klient skickar 

förfrågningar till ett tjänstprogram som sedan genomför beräkningar eller hämtningar i en 

databas. Efter beräkningarna eller hämtningarna av data skickar tjänstprogrammet resultaten 

tillbaka till klienten. 

 

I vårt arbete var tjänsten en WCF Service (Windows Communication Foundation Service). Den 

användes som en brygga mellan applikationen och databasen för att minska antalet beräkningar i 

applikationen. Applikationens förfrågningar till tjänstprogrammet är asynkrona, detta motverkar 

att applikationen fryser när en hämtning sker från databasen. 

 

2.3.4 Implementation 

Windows Phone 8 SDK fungerar som ett tillägg till Microsoft Visual Studio 2012 Professional, 

Premium eller Ultimate. Någon av dessa versioner var alltså ett krav för att göra arbetet möjligt. 

Till applikationsutvecklingen valde vi att använda Microsoft Visual Studio 2012 Ultimate 

Edition. 

 

För att kunna kompilera applikationen krävdes antingen en Windows Phone 8 emulator eller en 

mobiltelefon som kör operativsystemet Windows Phone 8. Vi upptäckte att en Windows Phone 8 

emulator kan vara problematisk att få igång på grund av de krav
14

 som ställs på den dator 

emulatorn ska köras på. Att testa programmet på emulatorn tar också betydligt mycket mer tid än 

att använda en mobiltelefon. På grund av detta valde vi att använda oss av en telefon med 

Windows 8 för att testa den kompilerade koden. 

                                                 
13

 http://compiledexperience.com/windows-phone/tutorials 
14

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff626524(v=vs.105).aspx 

http://compiledexperience.com/windows-phone/tutorials
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff626524(v=vs.105).aspx
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Vid implementationen av applikationens funktionalitet och dess design användes skärmdumpar 

från iOS-applikationen. Genom att studera skärmdumparna kunde vi observera vilken data som 

skulle hämtas från vår WCF Service och hur den skulle presenteras för användaren. 

 

När vi implementerade tjänsten var en studie av databasen relevant för att kunna skapa de SQL-

satser som krävdes för att hämta data till applikationen. När vi skapat de SQL-satser vi behövde 

översatte vi dem därefter till satser i LinQ då detta var de databaskopplingar som användes i 

tjänsten. 

 

2.3.5 Iterationer 

I första iterationen kallade vi på en metod i tjänstprogrammet för varje hämtning av data i 

applikationen. Detta resulterade i att en massa asynkrona processer startades och kontakten med 

tjänsten var tvungen att tas upp för varje liten hämtning. Hämtningarna tog lång tid och 

jobbinläggen uppdaterades i olika takt, vilket gav en känsla av att applikationen gav ojämna 

responstider. 

 

I den andra iterationen skrevs metoderna i tjänsten om till att kalla på varandra och skicka ett 

större paket med all information som efterfrågades i form av en lista. Detta medförde att ett 

jobbinlägg fick all sin information samtidigt och kunde uppdateras direkt när paketet kom. 

Applikationen såg därefter bättre ut i form av att ett helt inlägg skapades på en gång och inte att 

varje del av ett inlägg skapades för sig. Färre förfrågningar till tjänsten behövdes, vilket 

snabbade upp applikationen ännu mer. Paketen som skickades blev dock större, men ingen 

skillnad märktes på grund av att storleken på paketen fortfarande var förhållandevis liten. 

 

2.3.6 Utvärdering av kravspecifikation 

De krav som var ställda ansåg vi skulle vara tillräckliga för att kunna skapa en prototyp av iOS-

applikationens funktionalitet och design. De skulle framförallt åskådligöra de viktigaste 

funktionerna som företaget ville se; att kunna hantera dataflödet mellan databas och applikation. 
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3 Flytten av databasen 

I detta kapitel går vi igenom flytten av den gemensamma databasen i systemet till servern på 

Windows Azure. När arbetet med att exportera CRM-systemet började låg CRM-systemet och 

dess databas på företagets interna server som inte kunde nås utanför det lokala nätverket. För att 

kunna få CRM-systemet att fungera på Windows Azure var vi tvungna att först exportera 

databasen som systemet använde, till Windows Azure.  

 

Vi inleder detta kapitel med att gå igenom den litteraturstudie som genomfördes innan arbetet 

startade. Vi fortsätter sedan med att gå igenom de program och verktyg som användes under 

flytten. Vi avslutar sedan med att förklara tillvägagångssättet vi använde för att kopiera upp 

databasen på Windows Azure. Vi har delat upp tillvägagångssättet i två delar, den första delen 

behandlar skapandet av databasen på Windows Azure. Den andra delen fokuserar på kopieringen 

av befintlig data till databasen på Windows Azure. 

 

3.1 Förberedande studie 

 

För att kunna genomföra flytten av databasen var vi tvungna att ta reda på vilka verktyg som 

passade bäst för vårt arbete. Vi var även tvungna att studera webbportalen på Windows Azure för 

att förstå vilka resurser vi behövde och hur vi skulle kunna skapa dem. När vi tagit reda på att 

företagets SQL-server var av typen Microsoft SQL server 2012 läste vi dokumentation om denna 

typ av server på internet
15

. På så sätt fick vi reda på att SQL Server Management Studio 2012 var 

det program som passade bäst att använda för att flytta denna typ av SQL-databas till en SQL-

databas på Windows Azure. Genom att gå igenom olika guider
16

 för att överföra en SQL-databas 

till Windows Azure studerade vi olika metoder för att överföra databasen. Vi valde vår 

arbetsmetod baserat på att den var välstrukturerad och inga ytterligare program krävdes. 

Guiderna användes även som hjälpmedel för att förklara hur vi skulle genomföra transporten av 

data till databasen på Windows Azure. För att förstå hur verktygen i SSMS fungerade studerade 

vi verktygens dokumentation
17

 på MSDN.  

                                                 
15

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231699.aspx 
16

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee730904.aspx 
17

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174173.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh231699.aspx
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3.2 Verktyg 

 

3.2.1 SQL Server Management Studio 2012 (SSMS) 

SQL Server Management Studio 2012 (SSMS) är ett program utvecklat av Microsoft för att 

förenkla hanteringen av SQL-servrar. Det följer med i programpaketet Microsoft SQL Server 

2012 och är skapat för att hantera servrar av typen Microsoft SQL Server 2012. Programmet 

organiserar databasens tabeller i användargränssnittet genom att presentera dem i mappform. 

Programmet innehåller även verktyg
 
som hjälper användaren att automatiskt generera SQL-kod 

som utför större och komplexare arbete på SQL-servern. Till flytten användes i huvudsak 

följande två verktyg, Generate Script Wizard och SQL Server Import and Export Wizard. 

 

3.2.2 Generate Script Wizard 

Verktyget Generate Script Wizard
18

 tillåter användaren att generera en färdig SQL-sats som 

skapar en kopia av en vald mängd tabeller ur en given databas. Verktyget sparar sedan den 

färdiga SQL-satsen i en skriptfil. Skriptet skickar dock inte med data från databasen som skriptet 

genererades av när det exekveras mot en annan databas. 

 

3.2.3 SQL Server Import and Export Wizard 

Verktyget SQL Server Import and Export Wizard hjälper användaren att automatiskt generera ett 

paket tillhörande SQL Server Integration Service (SSIS-paket)
19

. Genom att välja från vilken 

databas man vill kopiera data, vilka tabeller som skall kopieras samt vilken typ måldatabasen är, 

kommer verktyget att fylla SSIS-paketet med valda data. Paketets data kommer att vara 

strukturerat för måldatabasens struktur och ordnade i mängder som kan skrivas in i databasen 

oberoende av varandra. För att skapa dessa paket använder sig SQL Server Import and Export 

Wizard av ETL-funktionaliteten (se 3.2.4). 

 

När det genererade paketet exekveras kommer det att koppla upp sig mot måldatabasen och 

kopiera in data i databasens motsvarande tabeller. Beroende på vilken inställning man valt vid 

skapandet av paketet så kan det tömma tabellerna innan det fyller på med data. Denna 

exekvering kan köras direkt i SSMS, utan att spara paketet eller i ett annat program som heter 

Business Intelligence Development Studio
20

 (BIDS). I BIDS går det att programmera om 

                                                 
18

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178078(v=SQL.105).aspx 
19

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141134.aspx 
20

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173767(v=SQL.105).aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178078(v=SQL.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141134.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173767(v=SQL.105).aspx
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paketen
19

 samt observera deras exekvering i en grafisk miljö för att försäkra sig att allt gått som 

det ska. Vi valde denna metod på grund av möjligheten att programmera paketen för att företaget 

skulle kunna automatisera detta arbete i framtiden. 

 

I de följande två delkapitlen redovisas de funktioner som verktygen i programmet SSMS 

använder för att utföra sitt arbete. 

 

3.2.4 Extract Transform Load (ETL) 

Extract Transform Load
21

 (extrahera, transformera och ladda), är en funktion som SSMS 

använder sig av. Detta är en metod där data extraheras ur tabeller, transformeras till 

destinationsformatet och till slut laddas in i destinationstabellerna. Laddningsfasen analyserar 

databasschemat och tar hänsyn till i vilken ordning som data kan bli laddade till den nya 

databasen. 

 

3.2.5 Data Flow Task 

När ett SSIS-paket skall exekvera och transportera data till en databas går det oftast inte att skapa 

data på databasen i slumpmässig ordning. Detta kan bero på relationerna som kräver en referens 

till en typ av data som inte får vara tom.  

 

När ett SSIS-paket skapas tar SQL Server Import and Export Wizard hänsyn till detta och 

strukturerar tabellernas data i olika mängder. Mängderna består av data som kan läggas till i 

databasen oberoende av varandra. För att göra detta använder Data Flow Tasks
22

 

laddningsfunktionen (load) från ETL-funktionaliteten. Att skicka en sådan mängd data kallas för 

en Data Flow Task och ett SSIS-paket består av ett eller flera Data Flow Task sorterade efter den 

ordning de kan exekvera i. 

 

I följande delkapitel förklaras verktyget Business Intelligence Development Studio (BIDS) som 

användes för att verifiera att SSIS-paket exekverade korrekt. 

 

3.2.6 Business Intelligence Development Studio (BIDS) 

BIDS är ett program som användes av oss för att exekvera SSIS-paketen i en visuell miljö. BIDS 

öppnar SSIS-paketet som ett projekt och delar upp paketet i dess olika Data Flow Tasks. 

Programmet visar sedan alla Data Flow Task i en grafisk miljö där de sorteras i den ordning de 

                                                 
21

 http://msdn.microsoft.com/en-US/library/ee785043(v=CS.20).aspx 
22

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141122.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-US/library/ee785043(v=CS.20).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms141122.aspx
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skall exekveras i. Vid exekvering färgas paketen om för att visa vilket paket som exekverar, 

vilka som exekverat klart och lyckats, samt vilka som har misslyckats. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

3.3.1 Skapandet av SQL Azure Database 

Vi inledde arbetet med att bekanta oss med portalen till Windows Azure för att ta reda på hur vi 

kunde lagra en SQL-databas på plattformen Windows Azure. Det visade sig tidigt att det fanns en 

resurs på plattformen Windows Azure för SQL-databaser som hette SQL Azure Database
23

. Vi 

följde därför hjälpfunktionen på Windows Azure-portalen för att skapa en SQL Azure Database. 

När databasen körts igång så öppnade vi dess informationssida på portalen till Windows Azure. 

Där ifrån kunde vi hämta den anslutningsreferens vi behövde för att kunna koppla upp oss mot 

databasen. 

 

3.3.2 Kopiering av databasens struktur 

Eftersom företagets databas var av typen Microsoft SQL Server 2012 letade vi upp ett passande 

verktyg som var kompatibelt till den för att kunna migrera den till Azure. Vi valde på grund av 

de guider vi läst att använda databashanteringsprogrammet SQL Server Management Studio 

2012.  Vi använde detta program för att logga in på databasen på företagets interna server. 

Därifrån använde vi verktyget Generate Script Wizard för att generera en skriptfil av databasen 

som kan användas för att skapa en kopia av databasens schema. I verktygets inställningar valde 

vi SQL Azure Database som destinationsdatabasens databasskriptstyp. Denna inställning gjorde 

att det skript som genererades skulle kunna tydas av en SQL Azure Database. Skriptfilen som vi 

skapat exekverade vi sedan mot vår databas på Windows Azure. På så sätt genererades en exakt 

kopia av den gamla databasens schema på den nya SQL-databasen på Azure. Detta gjordes 

genom att använda SSMS för att exekvera en SQL-sats mot databasen på Azure, och sedan 

klistra in den SQL-sats som genererats i scriptfilen. Satsen kördes sedan mot databasen på Azure, 

och på så vis hade företagets databas återskapats på SQL-databasen på Azure. 

 

3.3.3 Kopierandet av data 

För att flytta data ifrån den gamla databasen till den nya på Azure användes SSMS och dess 

verktyg SQL Server Import and Export Wizard. Detta verktyg användes för att skapa ett SSIS-

                                                 
23

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ee336241.aspx 
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27 

 

paket innehållandes all data ifrån databasen på företagets interna server, med databasen på 

Windows Azure som måldatabas. Paketet exekverades i programmet BIDS som visualiserade 

paketet som en mängd Data Flow Task. I BIDS kunde på så sätt dataflödet övervakas från SSIS-

paketet till databasen genom att stegvis kontrollera ifall varje Data Flow Task lyckats eller inte.  

 

Vid exekveringen utav vårt SSIS-paket innehållandes all data ifrån företagets SQL-server, 

kördes alla Data Flow Task utan problem på första försöket. Därefter fanns all data ifrån den 

gamla databasen (som fanns vid paketets skapande) på den nya databasen på Windows Azure. 
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4 Plattformsbytet av CRM-systemet 

I detta kapitel behandlar vi exporten av kundhanteringssystemet (CRM-systemet) till Microsofts 

plattform Windows Azure. Vi beskriver först den litteraturstudie som genomfördes före och 

under exporteringen av CRM-systemet. Därefter går vi in på de program och dess funktioner 

som användes för att exportera CRM-systemet. Slutligen beskriver vi den arbetsprocess vi hade 

som resulterade i exporten av CRM-systemet. 

 

4.1 Förberedande studie: 

När vi började arbetet var vi båda nya till Visual Studio 2012, asp.net MVC (designmönstret 

Model View Controller i ramverket asp.net) och designmönstret MVC. Därför inleddes arbetet 

med CRM-systemet genom att studera litteratur inom dessa områden.  

 

Till att börja med studerade vi designmönstret MVC för att kunna förstå hur det fungerade och 

på så sätt kunna förstå eventuella fel som kunde uppstå. Vi fann att Microsofts hemsida 

www.asp.net hade mycket genomgående dokumentation och beskrivningar av MVC med 

exempel i asp.net, det ramverk CRM-systemet använde. Vi behövde också lära oss hur Visual 

Studio 2012 fungerade, detta gjordes genom att följa guider för att skapa enklare MVC-

applikationer. MVC-applikationerna användes sedan som exempel när vi studerade och prövade 

Visual Studios 2012 publiceringsfunktion
24

. För att förstå den problematik vi stötte på vid 

publiceringen av webbapplikationen var vi även tvungna att studera hur paket fungerar i C# och 

MVC-applikationer i asp.net. Vi studerades även Visual studios 2012 pakethanterare Nuget som 

användes för att underlätta installering och uppdatering av paket under arbetets gång.  
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 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/ff683672.aspx 
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4.2 Verktyg 

4.2.1 Visual Studio 2012 Publiceringsfunktion 

Publiceringstillägget i Visual Studio 2012 underlättar exporteringen av projekt i Visual Studio 

2012 till Windows Azure. Detta verktyg krävde att vi laddade ner en publiceringsprofil
25

 från 

webbportalen till Windows Azure. Profilen användes av publiceringstillägget för att automatisk 

logga in på Windows Azure. Verktyget kopierar sedan en kompilerad version av 

webbapplikationen till den virtuella maskin på Windows Azure som kör webapplikationen. 

 

4.2.2 Nuget 

Nuget
26

 är pakethanteraren som används i Visual Studio 2012. Den simplifierar installeringen, 

uppdateringen och borttagning av paket i C#-projekt. Programmet gör detta genom att lägga till 

och ta bort paketfiler i referensmappen, ändra referenserna i lösningens C#-filer, samt ändrar 

metadata i filen ”web.config”. Detta tillägg använde vi oss av för att underlätta pakethanteringen 

då vi behövde uppdatera och ta bort gamla paket. 

 

4.2.3 Microsoft WebMatrix 

Microsoft WebMatrix
27

 är ett program som tillåter användare att ansluta sig till en Azure Web 

Page genom att logga in på ett givet konto på Windows Azure. När man valt vilken Azure Web 

Page man vill ansluta sig till, kan man komma åt de filer som finns på den virtuella maskin där 

hemsidan körs. Detta verktyg användes av oss för att kontrollera vilka filer som låg i CRM-

systemets projektmapp på Windows Azure. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Till att börja med var vi tvungna att skapa en hemsida på Windows Azure. Detta gjordes genom 

att vi loggade in på Windows Azure med ett Microsoft-konto och använde deras tjänst för att 

skapa en ny hemsida. Vi laddade sedan ner publiceringsprofilen till denna hemsida för att kunna 

använda den när vi publicerade CRM-systemet med Visual Studio 2012 till Windows Azure. 

 

                                                 
25

 http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/publishing-profile-overview/?fb=sv-se 
26

 http://docs.nuget.org/ 
27

 http://www.microsoft.com/web/webmatrix/ 
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Då vi lagt upp de nya SQL-databaserna på Windows Azure var vi tvungna att ändra 

databasuppkopplingen i applikationen. För att kunna göra detta loggade vi in på Windows Azure 

och hämtade databasens anslutningsreferens, en textsträng med information som krävs för att 

kunna koppla upp sig mot databasen. 

 

På grund av att vi fick problem med paket när vi publicerade projektet var vi tvungna att ta reda 

på vilka paket som användes i projektet och hur de var beroende av varandra. Vi hittade de paket 

som fanns i projektet genom att titta i mappen ”reference” i projektet. För att kontrollera 

paketens beroenden öppnade vi Nuget och öppnade fliken för installerade paket och inspekterade 

varje paket för sig. 

 

När vi testade att kompilera projektet för första gången på vår utvecklingsdator i Visual Studio 

2012 uppstod ett problem. Detta problem berodde på att kompilatorn inte kunde hitta den version 

av paketet ”Nuget.core” som refererades av ett eller flera andra paket i projektet. Vi försökte att 

lösa detta problem genom att uppdatera projektets dåvarande version av paketet ”Nuget.core” till 

den senaste versionen. Detta löste inte problemet eftersom att det inte var den senaste versionen 

av detta paket som de andra paketen refererade till. Olika paket som CRM-systemet använde sig 

av kunde referera till olika versioner av paketet ”Nuget.core”. Detta var problematiskt då vi 

enbart ville ha en version av paketet ”Nuget.core” med i projektet. För att lösa detta problem var 

vi tvungna att tala om för kompilatorn att alla paket som begärde någon version av paketet 

”Nuget.core” istället skulle begära den version av det paket som nu fanns i projektet. Detta 

gjordes genom att lägga till ett XML-element i filen ”web.config”. Ett exempel på detta XML-

element kan ses i figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1 Den del av koden som gör att kompilatorn tolkar alla referenser till ”Nuget.core” 

mellan version 0.0.0.0 till 2.2.31210.9045 som version 2.5.40416.9020 
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Detta löste problemet och projektet kunde kompileras på vår lokala maskin. Detta gav dock 

upphov till att nya problem visade sig vid publiceringen av webbapplikationen på Windows 

Azure. 

 

Ett av de nya problem som uppstod därefter var att kompilatorn inte kunde ladda ”Nuget.Core” 

av version 1.6.30117.9648. Detta verkade för oss underligt då vi redan ändrat assembly-

identiteten ifrån versioner lägre än 2.2.31210.9045 till version 2.5.40416.9020, och därför borde 

version 1.6.30117.9648 innefattas av denna bindning. Efter att vi sökt på internet efter liknande 

problem som andra människor hade haft fick vi tipset att det berodde på ett paket som heter: 

”System.Web.WebPages.Administration.PackageManager”. Det som påstods var att detta 

berodde på, vid uppsatsens skrivande, en misstänkt bugg
28

 i ramverket .net 4.5 där detta pakets 

referens inte kunde bindas om på detta sätt. Vi var därför tvungna att ta bort paketet ifrån 

lösningen. Detta resulterade i att vi fick ett nytt felmeddelande. Felmeddelandet påstod att 

paketet vi just tagit bort saknade implementation. 

 

När vi fick det nya felet förstod vi inte vad det berodde på, då vi redan tagit bort paketet från 

lösningen. Vi tolkade felet som att det på något sätt skickades med en version av paketet 

”System.Web.WebPages.Administration.PackageManager” när vi publicerade lösningen till 

Azure. Därför sökte vi igenom hela lösningen efter detta paket. När vi inte hittat paketet i 

lösningen gick vi in i asp.nets installationsmapp och tog bort alla versioner av paketet vi hittade 

där. Då vi fortfarande fick samma problem började vi misstänka att problemet kanske uppstod på 

grund av de paket som låg på hemsidan på Windows Azure. 

 

Därför laddade vi ner och installerade programmet Microsoft Web Matrix. Med detta program 

loggade vi in på vårt konto på Microsoft Azure, öppnade vår hemsida på Windows Azure och 

började undersöka projektets filer som låg där. Där hittade vi att paketet som saknade 

implementation låg i mappen ”bin” i projektet, därför tog vi bort detta paket ifrån lösningen. 

Därefter fungerade CRM-systemet på Windows Azure, precis som det gjort på den lokala 

maskinen. 
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5 Skapandet av Mobilapplikationen 

I det här kapitlet går vi igenom utvecklingen av mobilapplikationen. Vi börjar med att gå igenom 

de mål som vi satte för applikationen. Därefter går vi igenom implementationen och 

systemarkitekturen av applikationsdelen i systemet. Slutligen går vi igenom uppbyggnaden av 

applikationsdelen och grunderna för hur vårt system blev uppbyggt. 

 

5.1 Mål med applikationen 

Målet med den applikation vi skulle skapa var en prototyp som skulle återspegla viss 

funktionalitet som vi själva valde ifrån iOS-applikationen. Den funktionalitet som vi valde att 

skapa i vår applikation var följande: 

 Inloggning av en profil med ett ID. 

 Automatisk hämtning av data baserad på profilens ID. 

 Presentera data på ett sätt som efterliknar den riktiga applikationen. 

 

5.2 Implementation 

Vi valde att använda Windows Visual Studio 2012
29

 som utvecklingsverktyg. Detta eftersom det 

är den enda versionen av Windows Visual Studio som är kompatibel med Windows Phone 8 

SDK
30

, som också behövs för att skapa en applikation till Windows Phone 8. 

 

5.3 Systemarkitektur 

Systemarkitekturen är uppdelad i 3 lager där varje nivå bara kommunicerar med det närliggande 

lagret.  

1. Klienten (Windows Phone 8 Applikationen) 

2. Tjänst (WCF Service) 

3. Databasen (SQL)  

Systemarkitekturen är av formen MVC (Model View Controller). Med MVC menar man att man 

har delat upp systemets funktionalitet i separata delar. De olika sorters delar är; modeller, de 

selar som hanterar data (Model), användarvyn (View) och kontroller, delar som behandlar logiska 

beräkningar (Controller). Det kan förekomma fler än en av varje del, ett MVC-projekt kan ha 
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flera vyer, modeller och kontroller. I vår applikation var klienten vår View, tjänstprogrammet vår 

Controller och databasen vår Model. 

 

5.4 Design av fönster 

I Visual Studio 2012 behöver man inte skriva kod för att designa ett fönster. Allt går att göra i 

deras grafiska designmiljö med funktioner av typen drag and drop
31

. Drag and drop är en metod 

som innebär att man i en lista väljer det objekt man vill ha och drar ut det till en representation 

av applikationens användargränssnitt. Genom att släppa objektet på det önskade stället i 

applikationsrepresentationen autogenereras kod som placerar objektet på den platsen i 

applikationens användargränssnitt. 

 

När ett projekt av typen Windows Phone 8 Application skapas, genereras automatiskt en fil med 

ändelsen ”.xaml” och en fil med ändelsen ”.cs”. XAML-filen är en designvy med XAML
32

 kod. 

Där finns det möjligheter till att använda drag and drop-funktionen, som också genererar den 

färdiga XAML-koden till de grafiska komponenterna i det grafiska användargränssnittet (GUI).  

 

Målet med vår applikation var att efterlikna företagets applikation. Genom att studera 

skärmdumpar av företagets applikation kunde vi designa ett enkelt och snyggt GUI som 

efterliknar företagets design på applikationen. 

 

För att få de grafiska komponenterna att stå ut från Visual Studios standard och att efterlikna 

företagets komponenter använde vi programmet Blend
33

 som följer med i Microsofts Visual 

Studio 2012 installationspaket. Blend är ett GUI-designverktyg, i vilket teman för grafiska 

komponenter kan skapas.  

 

Skillnaden mellan den grafiska designen i iOS-applikationen och applikationen till Windows 

Phone 8 med testdata kan ses i figur 5.1 och figur 5.2. 
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5.5 WCF Service 

För att hämta data från databasen skapades en WCF Service. En WCF Service
34

 är ett 

tjänstprogram som ligger på webben och kan kommunicera med andra webb-tjänster, som t.ex. 

databaser. Till applikationsdelen användes en WCF Service för att hantera alla 

databasförfrågningar från klienten. 

 

Applikationen har en speciell XML-fil vid namn ”ServiceReferences.ClientConfig”, som sätter 

upp kontakten till tjänstprogrammet och tillåter användandet av den. XML-filen kan modifieras 

för att ändra på vilket sätt paket skall skickas och tas emot av klienten. Detta görs genom att 

ändra vilken form av Binding
35

 som skall användas. 

 

 Det finns olika, färdiga Bindings för olika ändamål, men i arbetet användes en 

”basicHttpBinding” (Figur 5.3, se XML-elementet ”basicHttpBinding”).  
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Figur 5. 2 Skärmdump ur prototypen vi 
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Figur 5.3 ServiceReferences.ClientConfig – Används för att skapa en förbindelse mellan en 

klient och en WCF Service. 

 

Applikationens WCF Service är till för att sköta allt som har med databasens värden att göra. 

Klienten anropar tjänsten och berättar vad den efterfrågar. Tjänsten öppnar kontakten med 

databasen och hämtar värden, samt utför de beräkningar som kan behöva göras. Data som 

hämtades packas sedan ihop av tjänsten till en lista för att sedan skickas till klienten.  

 

5.6 Interface 

Till tjänsten skapar man ett Interface
36

 (gränssnitt). I ett gränssnitt definierar man en uppsättning 

metoder som man vill använda. Specifikt för ett tjänstgränssnitt definierar man metoderna som 

”OperationContract” (se Figur 5.4). 

 

Figur 5.4 Exempel på en metoddefinition i ett tjänsgränssnitt. 

”OperationContract”
37

 definierar att metoden är en del av en WCF Service. Detta måste göras för 

alla metoder som skall användas i tjänsten. 
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5.7 Databasanrop 

Databasanropen sker från metoder i tjänstens klass. Ett typiskt databasanrop i tjänstprogrammet 

visas i figur 5.5. 

 

 

Figur 5. 5 Exempel på ett databasanrop med hjälp av LinQ. Första raden i metoden visar 

skapandet av en ”DataContext”. Nästa del av metoden visar en hämtning av data med hjälp av 

LinQ. FirstOrDefault() används för att vi vet att vi bara ska få 1 värde, om inget värde hittas blir 

det som default null. 

 

För att komma åt tabeller i databasen skapar man ett ”DataContext”. ”DataContext”
38

 tar in en 

parameter i form av en anslutningsreferens. Parametern innehåller den information som behövs 

för att applikationen skall kunna koppla upp sig mot databasen. Med användandet av LinQ för att 

öppna databaskontakten, ger Visual Studio 2012 användaren möjlighet att skapa ett objekt av 

typen ”DataContext” av den specifika databasen (Figur 5.5, se ”InspecLinQDataContext”).  

 

Genom att studera tabellerna i tjänstens fil som beskriver databasen (i arbetet hette filen 

”InspecLinQ.dbml”) skapades SQL-satser för att kunna hämta data till applikationen. SQL-

satserna översattes senare till de LinQ-satser som skulle implementeras i programmet. 

 

5.8 Nästlade LinQ-satser 

Vid vissa anrop kan det komma att behövas nästlade SQL-satser. En nästlad SQL-sats är när det 

sker flera hämtningar av data inom samma SQL-sats. Detta används oftast för att jämföra värden 

från en tabell med värden i en annan tabell. LinQ kan dock inte använda sig av nästlade satser 

eftersom man bara gör enstaka hämtningar som sparas direkt i variabler. Detta skapar lite 

problematik vid översättandet eftersom satserna inte får samma struktur i LinQ. För att lösa 

problemet försökte vi göra hämtningar av data som skulle jämföras i början av metoden och 

spara de i listor, för att senare jämföra listorna med hjälp av ett flertal ”foreach”-loopar. I vissa 
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fall behövdes bara en loop för att jämföra en lista med ett värde. I andra fall behövdes dubbla 

loopar där en jämförelse mellan två listor applicerades. 

 

5.9 Klientprogrammet 

Vid skapandet av klientprogrammet låg vår största vikt på att få det att efterlikna iOS-versionen 

av applikationen så bra som möjligt. Detta genomfördes genom att skapa klasser som hanterade 

informationen som tjänstprogrammets anrop gav tillbaka, och med den, skapa objekt som kunde 

presentera data på ett lämpligt sätt. 

 

5.10 Asynkrona anrop till tjänstprogrammet och 

returvärden 

Ett anrop till tjänstprogrammet görs genom ett objekt av typen ”ServiceReference”
39

. De olika 

referenserna som kan skapas är de som ligger i mappen ”Service References” i användarens 

projekt. Konstruktorn till objekt av typen ”ServiceReference” tar som inparameter ett namn på 

en binding från din ”ClientConfig” fil. Med en ”ServiceReference” kan användaren komma åt 

alla metoder i den WCF Service som klienten refererar mot. Metoderna anropas asynkront med 

hjälp av kodordet ”Async” efter metodnamnet från tjänstprogrammet (Figur 5.6).  

 

Figur 5.6 Exempel på ett asynkront tjänstanrop. Observera att metoden i tjänstprogrammet 

heter endast "getTodayWorkIdList". 

 

Efter det asynkrona anropet kommer tjänstprogrammet jobba med att hämta den efterfrågade 

informationen från databasen. För att använda den data en process returnerar måste det skapas 

och läggas till en händelsehanterare som hanterar en händelse för den specifika metoden i 

tjänsten (Figur 5.7).  

 

Figur 5.7 Exempel på hur man lägger till en händelsehanterare till en tjänstmetod. 
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En händelsehanterare
40

 (Figur 5.8) är en metod som körs när en vald händelse inträffar, t.ex. en 

knapptryckning (eller, i detta fall, att den asynkrona metoden har returnerat ett värde). 

I denna metod behandlas de data som tjänstprogrammet returnerat via event-variabeln ”e”, samt 

sysslor i klientprogrammet som endast ska utföras när en speciell asynkron process kört färdigt.  

 

 

Figur 5.8 Händelsehanterare som används i klientprogrammet. 

 

Applikationen laddar första sidan för att lista dagens arbete. För detta startas en asynkron process 

som använder metoden vid namn ”getTodayWorkIdList(int profileId)”. Metoden returnerar en 

lista med alla jobb för profilen vid dagens datum med det angivna ID.  

 

Med informationen vi fick tillbaka kunde vi starta ett flertal nya asynkrona processer som 

använde metoden ”getWorkInfo(int workID)”. Processerna hämtade informationen till jobbet 

med det angivna ID. För att göra detta använde vi en ”foreach”-loop i händelsehanteraren för 

”getTodayWorkList” metoden som skapar de nya asynkrona tjänstanropen för ”getWorkInfo”.  
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6 Resultat 

 

6.1 Databas 

En kopia av den tidigare versionen av systemets databas blev upplagd på Windows Azure. Den 

innehöll vid uppsatsens skrivande de tabeller och de data som fanns i ursprungsdatabasen vid 

arbetets start. Databasen går att komma åt från de delar av systemet som behöver åtkomst till 

den. CRM-systemet kan även spara data på databasen. 

 

6.2 CRM-Systemet 

En kopia av CRM-Systemet kördes vid uppsatsens skrivande som en webapplikation på 

Windows Azure. Alla databaskopplingar till den gamla databasen hade kopplats till den nya 

databasen på Windows Azure. De paket som under arbetets gång behövde ändras eller tas bort 

hade blivit behandlade. Någon ändring i systemets funktionalitet hade inte observerats på grund 

av ändringarna. 

 

6.3 Applikationen 

En färdig prototyp innehållande en kopia av schemasidan i företagets applikation har skapats. 

Prototypen hämtar information från databasen vid start beroende på vilket användar-ID som 

angivits. I prototypen var ett användar-ID hårdkodat i applikationen, detta gjordes på grund av 

brist på användare i databasen och för att spara tid vid testning av prototypen. En inloggning 

kunde förbises eftersom säkerheten som krävdes för detta var utanför avgränsningarna för denna 

studie. 
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7 Diskussion och sammanfattning 

 

7.1 Databasexporten 

7.1.1 Verktyg 

Kopieringen av databasen till Windows Azure var väldigt verktygskrävande. SQL Server 

Management Studio och portalen till Windows Azures var de verktyg som användes i detta 

arbete. Plattformen Windows Azure var givet i uppdragsspecifikationen att vi skulle använda oss 

av. Denna molnplattform var väldigt väl anpassad till de behov vi hade då den både erbjöd 

tjänster för SQL-servrar och webapplikationer. Den är även skalbar i prestandan som detta går att 

justera efter antalet användare genom att ändra datamängden som kan processeras av tjänsten. 

SSMS var också ett mycket bra val av program vad gäller behandlingen av databasen, då det har 

verktyg som automatiserar alla de SQL-satser som annars skulle behövas skrivas för att flytta 

databasen. BIDS var ett program som användes för att övervaka hur Data Flow Task exekverade. 

Exekveringen hade dock kunnat göras i SSMS och därför var användandet av BIDS inte 

nödvändigt i vårt fall, men är användbart när problem med exekveringen uppstår. 

 

7.1.2 Metod 

För den metod vi använde för flytten av databasen hade vi som mål att hitta en strukturerad 

metod. Den metod vi valde hade denna kvalitet och var enkel att förstå. Metoden att skapa SSIS-

paket var också ett bra val för vårt genomförande då den gick att övervaka i programmet BIDS 

föra att underlätta felsökning om det hade behövts. Ytterligare en god egenskap var att den 

kunde automatiseras genom att utnyttja programmerbarheten hos SSIS-paketen som går att 

utföra i b.la. BIDS. Detta kan utnyttjas i framtiden om företaget till exempel vill automatisera 

återställningen av databasen. 

 

7.2 CRM-systemet 

7.2.1 Verktyg 

Vid exporten av CRM-systemet Windows Azure var de program vi använde oss av väldigt 

centrala i processen. Eftersom att vi hade projektet i källkodsform var Visual Studio 2012 

Ultimate ett bra program för att strukturera koden. Även dess pakethanterare Nuget underlättade 

de ändringar i projektets paket vi behövde göra. Publiceringsfunktionen i Visual Studio 2012 var 
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inget vi kände till innan vi valde Visual studio 2012 som verktyg. Denna funktion visade sig var 

till stor hjälp för att förkorta tiden mellan att kompilera en lösning och att testa den på Windows 

Azure. Det var dock denna funktion som dolde det problem som tog längst tid för oss att lösa, 

nämligen att paketet ”System.Web.Webpages.Administration” orsakade att problem fanns kvar i 

lösningen på Windows Azure. Programmet Microsoft Web Matrix visade sig vara ett mycket 

enkelt och intuitivt program för att kunna behandla hemsidor på Windows Azure, det var tack 

vare den insynen vi fick av detta program som vi kunde lösa uppgiften. 

 

7.2.2 Metod 

Att vi använde Visual Studio 2012 för att publicera ett projekt av typen asp.net från källkod till 

Windows Azure tyckte vi var det självklara valet när vi var klara med uppgiften. De funktioner 

mot plattformen Windows Azure som utvecklingsmiljön hade kändes välanpassade till vår 

arbetsmetod. Att använda Microsoft Web Matrix, som är skräddarsytt för att behandla hemsidor 

på Windows Azure, för att felsöka vår hemsidas projektmapp kändes också självklart. Det fanns 

andra metoder att använda men denna metod anser vi passade vårt arbete väl. 

 

7.2.3 Genomförande 

Eftersom att vi var nya till CRM-systemets programspråk och de verktyg vi använde hade vi en 

ganska naiv angreppspunkt till uppgiften. Vi insåg att det var bäst att först studera de verktyg vi 

skulle använda och applikations-mönstret vi skulle publicera. Att vi började studera hur paket 

fungerade i språket C# när vi fick paketproblem känner vi att det var en bra idé då det hjälpte oss 

att förstå varför problemen uppstod. Att vi sedan använde de felutskrifter som applikationen 

genererade för att söka på internet efter folk som haft liknande problem hjälpte oss mycket då det 

ofta gav en orsak till problemet och exempel på hur de hade löst dem.  

 

 

7.3 Applikationen 

7.3.1 Metod 

Att använda sig av en WCF Service till att lösa databaskontakten gav mycket problem i början av 

arbetet. Över en veckas arbetstid gick förlorad till att försöka få kontakt mellan klienten och 

tjänstprogrammet. Det tog lång tid att förstå de olika problemen som uppstod, men detta på 

grund av okunnighet om WCF. När vi väl lyckats få igång kontakten mellan klienten och 
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tjänstprogrammet visade det sig vara en väldigt givande metod. Detta yttrade sig i form av 

struktur i koden och uppdelning av arbete mellan klient och tjänstprogram. Strukturen i 

arkitekturen är bra på grund av att all kod som har med databasen att göra ligger på 

tjänstprogrammet och all kod som har med funktionaliteten i applikationen ligger i 

klientprogrammet. 

 

7.3.2 Diskussion om resultatet 

Att skapa applikationen för Windows Phone 8 i Visual Studio 2012 ger effektiva sätt att hämta 

data från databasen genom de färdiga klasserna och verktygen som finns i utvecklingsmiljön. De 

färdiga projektmallarna i Visual Studio 2012 ger på grund av, t.ex. WCF Service, bättre prestanda 

till applikationen på grund av tjänstprogrammet som körs på servern. Med hjälp av 

tjänstprogrammet får vi bort mycket kod som kan vara prestandakrävande från vår applikation 

genom att mycket av beräkningarna och alla databasanrop sker därifrån. Detta kan vara vitalt för 

att en applikation skall fungera bra på telefoner med sämre prestanda.  

 

Även med användandet av asynkrona processer vid hämtningarna av data undviker vi att 

telefonen dröjer eller fryser. Fördröjning av respons gentemot användaren skulle kunna uppstå då 

applikationen väntar på ett svar från tjänstprogrammet vid en synkron förfrågan. De asynkrona 

processerna startas när vi begär något från servern, sedan fortsätter programmet vidare utan att 

vänta på ett svar. När ett svar kommer hanterar programmet resultatet och uppdaterar 

applikationen.  

 

Resultatet innehåller framförallt en lösning till hur databaskontakten skulle lösas i en Windows 

Phone 8 applikation, vilket var ett av studiens två primära mål vid plattformsbytet. Även 

designen av applikationen (som kan ses i figur 5.2) kan återskapas på ett, vad vi anser, 

tillfredställande sätt med Windows Phone 8. 
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BILAGA A: EXTRA INFORMATION 

Microsofts uttalande hämtat ifrån:  

http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/752526/method-get-

isbindingredirectsupported-in-type-system-web-webpages-administration-packagemanager-

webprojectsystem-from-assembly-system-web-webpages-administration-version-2-0-0-0-

culture-neutral 

Den 2013-05-29 19:01: 

 

“Hello everyone, 

 

We recommend uninstalling the NuGet package for System.Web.WebPages.Administration as it 

is rarely needed in ASP.NET Web Pages anymore. The main purpose of that package was to 

make it easier to install, uninstall, and update NuGet packages in applications build with 

ASP.NET Web pages. However, now that most IDES have built-in support for NuGet packages 

(Visual Studio, including Visual Studio Express, and also WebMatrix), there is very little need for 

the web-based NuGet package manager from the Administration package. The Administration 

package also had very limited support and could not install many common packages. 

 

Removing the System.Web.WebPages.Administration packages should fix this error and have 

no bad side effects. 

 

 

Thanks, 

The ASP.NET Team” 
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