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Abstract

Abstract
This report is about creating a web-shop and marketing a web-bicycle. The
basic idea of the web-bicycle is that it should be possible to connect the webbicycle to the internet and register the exercise activity of the user in a
database. Based on the registered information the user gets feedback from the
experts to improve his/her health.
Our commission in this project is to design a web-shop and a database for
marketing the web-bicycle. The visitor of the web-shop should be able to get
information about the web-bicycle, register him/herself, log in and send a
reservation.
The purpose of our thesis is to develop our knowledge and skills in creating an
appealing, user friendly, dynamic website with connection to a database. This
report contains scientific information about several web-related programming
languages and technologies such as HTML, CSS, ASP.NET, VB.NET,
JAVASCRIPT and AJAX. There is also information about the software that we
used in our work, namely Visual Web Developer 2008 Express Edition, Adobe
Photoshop CS and Microsoft Access.

1

Sammanfattning

Sammanfattning
Rapporten handlar om att skapa en webbutik för att marknadsföra en
webbcykel. Tanken bakom webbcykeln är att den ska kopplas till en dator vars
information kommer att skickas till en databas. Användaren får feedback
beroende på den lagrade informationen på databasen. Vårt uppdrag i det här
projektet är att designa sidan och skapa en databas för inloggning,
kunduppgifter och beställning av webbcykeln.
Syftet med examensarbetet har varit att utveckla våra kunskaper i att skapa
tilltalande, användarvänliga och dynamiska webbsidor. I rapporten beskrivs
olika programmeringsspråk och tekniker som har använts bl.a. HTML, CSS,
ASP.NET, VB.NET, JAVASCRIPT, AJAX samt programapplikationer som
Visual Web Developer 2008 Express Edition, Adobe Photoshop CS och
Microsoft Access.

Nyckelord
 Webbprogrammering
 Dynamiska hemsidor
 databas
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Inledning

1 Inledning
Hösten 2004 började vi läsa utbildningen kommunikation och
informationsteknik i JTH (Jönköpings tekniska högskola). Programmet syftar
till att ge studenten kunskaper i hur man hanterar och förmedlar information till
olika målgrupper med hjälp av modern teknik. Fördelen med utbildningen är att
den är bred, dvs. att den ger grundläggande kunskaper i olika ämnen inom
datateknik. Tredje året får studenten möjlighet att fördjupa sig i ett ämne med
hjälp av olika valbara kurser samt examensarbetet.
Vårt intresse var att utveckla oss i webbteknik. Därför bestämde vi oss att börja
ett examensarbete där vi kan applicera olika tekniker tillhörande
webbutveckling.
Vi valde att bygga en webbapplikation för marknadsföring av motions-cyklar.
Med hjälp av applikationen kan kunden bland annat registrera sig och beställa
en eller flera cyklar. Applikationen består av två huvuddelar:
 Kunddelen
 Administratördelen
Programmeringsspråket som vi har använt för att skapa applikationen är
ASP.NET och VB.NET. Applikationen är kopplad till en Access-databas.
Andra tekniker beskrivs i resterande delar av rapporten.

1.1 Bakgrund
Vi har fått grundläggande kunskaper i att skapa dynamiska hemsidor via ett
antal kurser i vår utbildning. Följande kurser har varit grunden till vårt
examensarbete:


Programmeringsmetoder, grunden för alla andra
programmeringskurser. Man lär sig grundläggande begrepp i
programmering såsom sekvens, selektion och iteration.

 Databas/Internet, ger kunskaper i hur man gör en databas åtkomlig från
tunna klienter och om relevanta verktyg för att åstadkomma detta.
 Systemutveckling, behandlar grunderna i relationsdatabaser och
modellerring. Studenten lär sig skapa enkla databaser samt ställa frågor
mot dessa. Vi läste bland annat om relationsdatabaser och deras
teoretiska grund, databasdesign, normaliseringsteori, frågespråk SQL
och prototypkonstruktion.
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 Databasteknik, lär ut principer och standarder för att lagra, bearbeta
och administrera stora datamängder. Vi har fått kunskaper i bland annat
moderna databaser, databasdesign samt frågespråk SQL.
 Webbdesign, där studenten lär sig betydelsen av att skapa
användarvänliga webbplatser, förutsättningar och mått på användbarhet,
analys av målgrupper, designmetoder, grafiskdesign och utvärdering av
webbplatser enligt användbarhetsprinciper.
 Multimedia, behandlar olika tekniker för att skapa multimediala
presentationer och applikationer. Kursen avslutades med att presentera
en FLASH-applikation i form av ett spel. Momenten som ingick i kursen
var bland annat multimediaprogrammering, grafik- och ljudteori samt
multimedia för Internet.
 Webbprogrammering 2, en magisterkurs som ger kunskaper i den nya
Microsoft tekniken AJAX som i kombination med ASP.NET utökar
funktionalitet och användbarhet i webbplatser.
För att praktisera och utveckla våra kunskaper som vi har förvärvat i
ovannämnda kurser bestämde vi oss för att skapa en webbutik för utförsäljning
av cyklar. Med tanke på att vi hade grundläggande kunskaper inom området så
kändes arbetet som en motiverande utmaning för att utvecklas.
Vi hittade ett intressant uppdrag från en kund som hade en idé om att skapa en
portal där användaren kunde koppla motionscykel via Internet till en databas
där all information om användarens motionsvanor registrerades. Användaren
får därefter anpassade träningsscheman och hälsorelaterade råd från
webbplatsen.
Vi ansåg att vi kan vara en del av det stora projektet genom att marknadsföra
motionscyklar via en webbutik. Vår uppgift bestod av att skapa en webbplats
där kunden kan registrera sig och logga in och ta del av företagets utbud dvs.
motionscyklar samt att beställa en eller flera cyklar vid intresse.
Marknadsförningen av motionscyklar förstärktes genom olika artiklar som
handlar om hälsosam kost och fysiska aktiviteter som kan vara motiverande
faktorer för att besökaren skulle skaffa sig en motionscykel.

1.2 Syfte och mål
Genom vår utbildning har vi haft olika programmeringskurser. Vi båda tycker
att programmering av webbsidor och dess funktioner är ett spännande område.
Att bygga en sida från början till slut var en utmaning för oss. Uppdragsgivaren
Sven G Milton hade en ide om en produkt som skulle säljas via en webbplats.
Produkter och tjänster skulle säljas till föreningar och företag.
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Syftet med vårt arbete är att marknadsföra motionscyklar genom att bygga en
webbplats för virtuell utställning av motionscyklarna samt beställning av dem.
Besökaren av webbplatsen skall motiveras att köpa en motionscykel genom
medvetet valda artiklar som behandlar motion och hälsosam kost samt en
konstnärlig uppvisning av produkten.
Målet är att skapa en webbutik som tillfredställer våra ambitioner att förbättra
oss i webbrelaterade tekniska lösningar och samtidigt marknadsföra
uppdragsgivarens produkt, nämligen motionscyklar, samt informera besökaren
av webbutiken om motion med förhoppning om att han/hon ska köpa
produkten.
Uppdragsgivaren har angett sina krav enligt följande:
 Marknadsförning av motionscyklar
 Teknisklösning för registrering av kunden i en databas
 Möjlighet för kunden att logga in
 Möjlighet för kunden att skapa en order och göra en beställning genom
att skicka ordern till en Access-databas
 Möjlighet för kunden att uppdatera sina kontaktuppgifter och lösenord
 Teknisklösning som ger administratören/er möjligheten att:
o Lägga till nya administratörer och ändra lösenord
o Lägga till nya produkter
o Ta bort produkter
o Uppdatera produkt-information
o Visa kundorder för alla kunder samt för en specifik kund
o Ta bort slutförda kundorder

1.3 Avgränsningar
Uppdragsgivaren hade ett patent på en idé som han ville förverkliga. Vi skulle
bygga upp en webbsida med möjligheten för andra att logga in mot betalning
och dessa användare skulle i sin tur erbjudas olika typer av tjänster. Hela idén
skulle kretsa kring en motionscykel som skulle kunna kopplas in via USBkabel till datorn och själva webbplatsen.
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Uppdragsgivaren hade ett stort projekt som krävde kompetenta personer inom
olika områden. Tanken var att överföra och registrera information via Internet
från en motionscykel till en databas samt att skicka information till användare
från databasen. Uppdragsgivaren hade även för avsikt att marknadsföra och
sälja motionscyklar genom en användarvänlig webbutik som motiverar
besökarna att köpa motionscyklar.
Det stora projektet bestod av följande moment:
 Skapa en webbutik för beställning av motionscyklar
 Marknadsförning av motionscyklar
 Skapa ett program som möjliggör att information skickas från
motionscykel till en databas, som ligger på en webbserver
Vi valde de två första momenten, nämligen att skapa en webbshopp, i det stora
projektet.
Från det tekniska perspektivet så gjorde vi avgränsningar för att hålla oss inom
ramen för examensarbetets bestämda tidsperiod. 2008 Express Edition
(Applikationen som vi använde för att skapa webbutiken) kan generera en
avancerad relationsdatabas med hög säkerhet och stöd till olika inbyggda
funktioner i programmet. Nackdelen med den genererade databasen är att den,
till en viss del, låser webbutvecklaren till sina färdigdesignade tabeller och
inbyggda funktioner. Vi valde att skapa en enklare Access-databas som ger oss
fria händer att avgöra strukturen på databasen samt hur den ska hanteras.
Ett annat exempel på den tekniska avgränsningen var inloggningsfunktionen
som kunde genereras av Visual Web Developer 2008 Express Edition
applikationen där användaren kunde få tillbaka sitt bortglömda lösenord från
databasen via E-post. Vi skapade istället handkodad inloggningsfuktion utan
möjlighet att få tillbaka ett bortglömt lösenord. Orsaken var att vi inte hade
tillgång till någon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) server som krävs för
att skicka e-post.
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1.4 Disposition
I början av rapporten redogör vi i detalj för hur vår applikation ser ut både när
det gäller struktur och funktionalitet. En sådan applikation kräver naturligtvis
färdigheter i många webbrelaterade områden bland annat webbdesign,
webbprogrammering och databasteknik. Varje huvudområde är uppdelat i
delområden. Till exempel finns det inom webbprogrammering olika
programmeringsspråk som var och en har sina styrkor och begränsningar.
Därför kommer vi i nästa del av rapporten att beskriva i detalj alla teoretiska
ämnen som utgör grunden till vårt arbete. Vår teoridel kretsar kring de tre
ovannämnda webbrelaterade områdena: webbdesign, webbprogrammering och
databasteknik. Det går naturligtvis inte att täcka allting inom dessa områden
med tanke på att varje område är omfattande i sig. Därför kommer vi att
beskriva de delar från varje område som berör vår applikation.
Efter en beskrivning av den teoretiska bakgrunden kommer vi att förklara hur
vi har använt denna teori i praktiken dvs. skapat själva applikationen i
genomförandedelen. I genomförandedelen kommer vi att ta upp de viktiga
design och programmeringstekniker som vi har använt i vår applikation. Vi
kommer också att presentera de mjukvaruprogram som vi har använt för att
bygga applikationen (Visual Web Developer 2008 Express Edition och
Access).
I resultatdelen ger vi en översikt av den färdiga applikationen enligt
webbutikens kravspecifikation.
Slutligen i slutsats och diskussion kommer vi att ange möjliga förbättringar i
applikationen som bygger på en testkörning av den.
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2 Teoretisk bakgrund
Att skapa en webbutik är ett projekt som kräver färdigheter i många olika
tekniker och programmeringsspråk. Olika datatekniska ämnen samspelar i detta
sammanhang, bland annat webbdesign, webbprogrammering,
systemmodellering och databasteknik.
I den här delen av rapporten kommer vi att presentera de olika tekniker som
ligger bakom skapandet av en webbshop.

2.1 HTML
Termen HTML är en förkortning för HyperText Markup Language. HTML är
ett märkspråk som används för att visa text, bilder, ljud- och filmfiler på
Internet. HTML är plattformsoberoende, dvs. HTML-filer kan visas oberoende
av vilken dator, webbläsare eller server man använder. Språket används för att
formatera text, bild och ljud i ett dokument och för att länka ihop olika
dokument internt eller externt. Språket består av specifika element som även
kallas för taggar. Taggarna styr formatering av innehållet i ett dokument eller
HTML-fil[1]. HTML-språket standardiserades av världskonsortiet World Wide
Web Consortium (W3C) som arbetar med att utveckla tekniska protokoll,
standarder, specifikationer och programvara för webben för att leda Internet till
dess fulla potential [2]. W3C består av webbintressenter som universitet,
företag som Microsoft, Netscape och Macromedia samt experter inom
webbrelaterade områden.
En typisk HTML-fil ser ut som följande:
<html>
<head>
<title>Titel</title>
</head>
<body>
Innehåll Innehåll Innehåll Innehåll
</body>
</html>
De flesta taggar i HTML avslutas med sluttaggar. Undantag förekommer som i
image-taggen där taggen avslutas med en backslash <img \>.
2.1.1

Vanligt förekommande HTML-taggar

<a></a>
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Taggen <a> står för anchor (ankare eller länk) som används för att länka
antingen till en plats på samma sida eller till en annan sida. Om man länkar till
en plats på samma sida så använder man attributet (name=” ”), men om man
länkar till en annan sida så använder man attributet (href=”filnamn.html”)[3].
<b></b>
Taggen <b> står för bold (fet) som används för att ändra textstilen till fet[4].
Source

Output

<b>Bold text</b><br />

Bold text

Tabell 1: Källa (http://www.w3schools.com/tags/tag_font_style.asp)

<div></div>
Taggen <div> står för division (område, avdelning). Taggen används för att
dela in HTML-dokumentet till olika delar som kan formateras var för sig[5].
Source

Output

This is some text <div
style="color:#FF0000;">
<h4>This is a header in a div
section</h4>
<p>This is a paragraph in a div
section</p>
</div>

This is some text

This is a header in a div section
This is a paragraph in a div section

Tabell 2: Källa (http://www.w3schools.com/tags/tag_div.asp)

<h1></h1>
Taggen <h1> är en förkortning av header 1 (Rubrik 1). Rubrik 1 är största
rubriken i HTML. Den minsta är rubrik 6 <h6></h6> [6].
Source
<h1>This
<h2>This
<h3>This
<h4>This
<h5>This
<h6>This

Output
is
is
is
is
is
is

header
header
header
header
header
header

1</h1>
2</h2>
3</h3>
4</h4>
5</h5>
6</h6>

This is header 1
This is header 2
This is header 3
This is header 4
This is header 5
This is header 6

Tabell 3: Källa (http://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp)

<table></table>
Med hjälp av den här taggen kan man skapa en tabell med kolumner och celler
för att ge förbättrade struktur till sidan. Taggen omfattar andra taggar som
<tr>Table Row (Tabellrad)</tr> och <td>Table Data (Tabelldata)</td>[7].

11

Teoretisk bakgrund
Source

Output

<table border = "1">
<tr>
<td>Cell A</td>
<td>Cell B</td>
</tr>
</table>

Cell A Cell B

Tabell 4: Källa (http://www.w3schools.com/tags/tag_table.asp)

2.2 CSS (Cascading Style Sheets)
Cascading Style Sheets (CSS) är ett programmeringsspråk som används för att
formatera olika HTML-taggar i ett HTML-dokument. CSS formateringskod
placeras i huvuddelen (<HEAD></HEAD>)av en HTML-fil enligt följande
form:
<html>
<head>
<style
type=”text/css”>
</style>
<title>CSS</title>
</head>
<body>
Innehåll Innehåll Innehåll.
</body>
</html>
CSS-kod (stilmallar) kan även placeras i en separat fil med filändelsen (.css).
Fördelen med att separera stilmallar från HTML-taggar är att många HTMLfiler kan länkas till en och samma CSS-fil, som i sin tur underlättar uppdatering
av HTML-filerna. Man behöver inte uppdatera varje HTML-fil i taget utan man
styr formateringen och uppdateringen från den externa CSS-stilmallen.
2.2.1

Vad betyder Cascading?

Ett HTML-dokument styrs av tre typer av stilmallar som står under varandra i
hierarkin:
 Webbläsarmallar: Som även kallas för standardmallar. Trots
förekomsten av olika webbläsare så finns det gemensamma
formateringsegenskaper för alla webbläsare bland annat svart text, blå
länkar och lila besökta länkar.
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 Användarmallar: De flesta moderna webbläsare ger användaren
möjligheten att ha egna stilmallar som går före webbläsarmallen – men
bara för just den användaren.
 Författarmallar: Som även kallas för huvudmallar. Författaren är den
som skapar webbsidan. Alla formateringar som skrivs av författaren
ingår i huvudmallar. Huvudmallar ligger högst i hierarkin och prioriteras
före de två andar mallarna.
Bilden nedan visar de tre ovannämnda nivåerna på mallar:
Webbsida

Huvudmall

Användarmall

Webbläsarmall

Cascading betyder att format kan seriekopplas från en stilmall till en annan
dvs. att huvudmallar gäller före användarmallar som i sin tur prioriteras framför
webbläsarmallar.
World Wide Web Consortium (W3C) har varit ansvarig för standardisering av
CSS.
2.2.2

Några fördelar med att använda CSS

 Enklare uppdatering av format: En extern CSS-fil länkad till olika
HTML-filer möjliggör en central styrning och underhållning av HTMLfilerna dvs. uppdatering av format endast görs i den externa CSS-filen
utan att behöva ändra i varje HTML-fil.
 Mindre filstorlek: Tack vare att all formatering samlas i en enda CSSfil så minskar storleken på HTML-filerna dramatiskt. Ju mindre storlek
på HTML-filen desto snabbare nedladdning hos användaren.
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 Ökad användarvänlighet: Ett exempel på förbättrad användarvänlighet
med hjälp av CSS, är att öka den klickbara ytan för länkar eller styra
radhöjden och textstorleken i dokumentet med hänsyn till användare
som har svårigheter att röra sig eller att läsa text.
 Kompatibilitet med olika media: CSS kan användas för olika media,
som webbläsare, skrivare, handdatorer och projektorer.
 Ökade formateringsmöjligheter: Trots att man kan göra en del
formatering med endast HTML via olika attribut i HTML-taggar, så
erbjuder CSS mycket större möjligheter till formatering. CSS erbjuder
en fullständig kontroll över formatering av nästan alla HTML-taggar[8].

2.3 JavaScript
JavaScript är ett programmeringsspråk som används inom webbutveckling för
att skapa dynamiska och interaktiva webbsidor. JavaScript beskrivs ofta som ett
skript-språk som till skillnad från de tyngre programmeringsspråk som Java,
C++, PHP exekveras direkt i användarens webbläsare. Det krävs ingen
avancerad programvara (software) eller någon koppling till en server för att
köra JavaScript, utan det räcker med en enkel texthanterare som Notepad och
en webbläsare. Trots enkelheten i JavaScript så är det ett komplett
programmeringsspråk som kan vara en mjuk och lärorik introduktion till andra
mer avancerade programmeringsspråk.
JavaScript-koden som vanligtvis ligger i <head></head> delen av en HTML-fil
innesluts av märket <script></script> enligt nedan:
<html>
<head>
<title>Ett JavaScript Exempel</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
document.write("Hej Sverige!")
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Interaktiva webbsidor samspelar med användaren när det gäller vissa händelser
på webbsidan. Ett exempel på interaktivitet med användaren är knappar som
ändrar färg när han/hon lägger muspekaren på dem. Effekten åstadkoms av en
teknik i JavaScript som heter rollover. Ett annat exempel på interaktivitet
mellan webbsidan och användaren är formulärkontroll. Tack vare JavaScript
kan man hjälpa användaren att fylla i formuläret på ett korrekt sätt.
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Eftersom JavaScript har ett antal datum- och tidsinställningar så kan man skapa
webbsidor som är försedda med klockor, kalendrar och tidsmärkta dokument.
I nyare versioner av Netscape Navigator webbläsaren (version 3.0 och uppåt)
kan JavaScript användas för att känna av om användaren har ett visst
insticksprogram (plug-in som FLASH-player ) för att hänvisa till den sidan där
användaren kan ladda ner insticksprogrammet[9].
Det finns andra tekniker och programmeringsspråk som kan åstadkomma
interaktivitet på webbsidor bland annat CGI-script. Nedan följer en jämförelse
mellan JavaScript och CGI-script.
2.3.1 Fördelar resp. nackdelar med server/resp. klient baserade skriptspråk

CGI, som står för Common Gateway Interface, är ett protokoll som underlättar
kommunikation mellan en webbläsare i den lokala datorn (klienten) och
servern. Det används ofta för hantering av formulär i HTML-filer där
användaren fyller i formuläret med information och klickar på en knapp för
bearbetning av ifyllda information. Bearbetning av formuläret sker via ett CGIscript på serversidan. CGI-scriptet kan skrivas i olika programmeringsspråk
såsom Perl, PHP eller C. CGI-script är mycket kraftfulla, men jämfört med
JavaScript så har det vissa nackdelar.
 På grund av att CGI-scriptet körs på serversidan minskar hastigheten för
interaktiviteten på webbsidan. Till exempel om användaren glömmer att
fylla i en obligatorisk del av formuläret och klickar på skicka-knappen
så skickas formuläret till servern. CGI-scriptet upptäcker felet och
skickar ett felmeddelande till klienten från servern. Användaren i sin tur
måste rätta till felet och skicka formuläret igen till servern för en ny
kontroll. Processen med att skicka till och ta emot från servern sänker
hastigheten på interaktiviteten i webbplatsen. JavaScript däremot
kontrollerar formuläret innan den skickas till servern i själva
webbläsaren (lokalt).
 Eftersom CGI-scriptet ligger på serversidan så kan det köras av många
användare samtidigt. Servern skapar en kopia av skriptet för varje
användare för att kunna hantera den samtida begäran från alla
användare. Om ett hundratal eller tusental användare kör samma CGIscript samtidigt leder det till överbelastning på servern. JavaScript
drabbas inte av detta problem eftersom varje klient kör sitt eget script
lokalt.
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 Som webbutvecklare måste man ha tillåtelse från serveradministratören
för att kunna skriva egna CGI-script. Detta är en säkerhetsrelaterad
åtgärd för att skydda servern från missbruk. När det gäller JavaScript så
finns det inga sådana säkerhetsrelaterade begränsningar.
Som alla andra tekniker och programmeringsspråk så har JavaScript sina
begränsningar. Några av begränsningar i JavaScript är:
 JavaScript kan inte utföra serverrelaterade tjänster eftersom det endast
verkar i den lokala webbläsaren. Till exempel kan inte JavaScript samla
information från webbsidans besökare och sedan skicka den till servern
för att spara informationen i en databas. I detta fall behöver man ett
serverbaserat programmeringsspråk som PHP eller ASP.NET.
JavaScript kan kontrollera att informationen är rätt ifylld men det kan
inte spara informationen på servern. Ett annat exempel på
serverrelaterade tjänster som inte kan utföras av JavaScript är e-post.
Man kan inte skicka e-post med endast JavaScript eftersom man behöver
kontakta en e-post-server för denna tjänst.
 Man kan inte skapa grafiska bilder med hjälp av JavaScript medan andra
mer avancerade programmeringsspråk som C# kan göra det. Däremot
erbjuder JavaScript många möjligheter att manipulera bilder (GIF- eller
JPEG-bilder).
 Kanske den stora begränsningen med JavaScript är att det fungerar olika
i olika webbläsare. JavaScript användes först i Netscape Navigator
webbläsare (version 2) år 1996. Sedan dess har JavaScript förändrats
med tanke på vilken webbläsare som kör det. En standardisering av
JavaScript blev nödvändig för att styra förändringen i JavaScript.
ECMA (Europian Computer Manufacturers Association) tog ansvaret
för standardisering av JavaScript och publicerade en standardiserad
version av JavaScript som kallas för ECMAScript[10].

2.4 ASP.NET
Microsoft utvecklade ASP redan i slutet av 1996 i samband med en
uppgradering av Microsofts webbserverprogramvara IIS (Internet Information
Services). IIS har stöd för de vanligaste Internet-baserade protokollen. De
protokoll som stöds är HTTP, HTTPS, FTP, NNTP och SMTP. ASP skapades
just för att kunna kommunicera med Microsofts serverprogramvara IIS.
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I början av 2000 introducerade Microsoft ”.NET Framework” och samtidigt
kom ASP.NET (Active Server Pages .NET). Det är ett
serverprogrammeringsspråk som tillämpas för att skapa webbaserade
applikationer. Användaren kan skapa dynamiska hemsidor med hjälp av språk
som VB.NET och C#.
Den nyaste versionen av IIS är 7.0 och ASP.NET 3.5[11].
2.4.1

MasterPage

I ASP.NET kan man använda sig av MasterPage som är ett nytt sätt att
organisera utseendet av webbplatsen. Masterpage skulle vi enklast kunna
jämföras med ”frameset” som används i HTML-miljö. Användaren kan dela
upp en sida i flera sektioner. Med hjälp av metoden så går det att uppdatera
specifika delar av innehållet och bevara andra delar som inte efterfrågas.
Det som skiljer MasterPage från andra ASP.NET-filer är att filändelsen är
.master istället för .aspx. I koden finns även taggar som utgör en MasterPage.
<%@ master Language=" VB"
CompileWith=" Default. MASTER. VB"
ClassName=" Default_ master" %>
I exemplet väljs programmeringsspråk, i detta fall Visual Basic.
”CompileWith” berättar att koden sparas i en separat fil. Klassen deklareras
under ”ClassName” och det är standard-klassen för sidan [12].
En MasterPage strukturerar sidan till två huvuddelar, nämligen en statisk del
som alltid visas oberoende av var besökaren befinner sig, och dynamisk del
som ändras när besökaren klickar på olika länkar. En MasterPage kopplas
vanligtvis till olika undersidor som utgör den dynamiska delen av MasterPage.
Kopplingen av undersidan och MasterPage sker genom att ange sökvägen till
MasterPage-filen i undersidan-filen enligt följande kod.
<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master"
AutoEventWireup="false" CodeFile="Order.aspx.vb" Inherits="Order"
title="Untitled Page" %>

2.5 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
AJAX är en akronym för Asynchronous JavaScript and XML. Som namnet
visar är AJAX en blandning av olika tekniker som tillför webbsidor bättre
interaktivitet och gränssnitt. Bland tekniker som används i AJAX finns:
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 JavaScript
 XML
 HTML
 CSS
XML hanterar datautbyte mellan klient och server medan HTML och CSS
sköter demonstrationen av data på klientsidan. XMLHttpRequestJavaScript
objektet hanterar hämtning av data från både klient och server. Med hjälp av
DOM (Document Object Model) tillförs HTML, som vanligtvis används för
statiska sidor, med dynamik dvs. att särskilda delar av HTML ändras beroende
på vissa händelser, till exempel en division (div) blir synlig efter att man
klickar på en länk eller en knapp (button) blir aktiv efter att man fyller i en
textruta. JavaScript reglerar samspelet bland alla tekniker som utgör grunden av
AJAX.
AJAX använder sig av redan befintliga tekniker. Ingenting är nytt om man ser
på grund-delar i AJAX. Det som är nytt är samspelet mellan grund-delarna som
leder till bättre tillgänglighet och användarvänlighet på webbsidor. Exempel på
AJAX-baserade webbsidor är Gmail och Google Maps (http://maps.google.se/).
Användaren av Google Maps, som används för att kolla på kartor över olika
länder i världen, kan lätt uppdatera sidan utan att uppleva någon omladdning av
sidan.
JavaScript är en väsentlig komponent i AJAX. Detta leder till att
tillgängligheten för AJAX-baserade webbsidor minskar på grund av att äldre
webbläsare inte stöder JavaScript eller att vissa webbläsare tillåter användare
att blockera JavaScript. Ett annat problem kan uppstå på grund av att olika
webbläsare bland annat Internet Explorer och Mozilla tolkar JavaScript på
olika sätt. Modifikation av JavaScript kan vara nödvändig när man testar en
AJAX-baserad webbsida på olika webbläsare.
2.5.1

Hur AJAX fungerar

På en klassisk webbsida sker kommunikationen mellan webbläsaren och
servern via ett kommunikationsprotokoll som heter HTTP (HyperText Transfer
Protocol). När en webbläsare begär en webbsida från en server skickas hela
HTML och CSS koden till webbläsaren. Om en användare fyller i ett formulär
och klickar på skicka knappen bearbetar servern det skickade formuläret och
bygger om hela webbsidan, som skickas till webbläsaren på nytt.
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På en AJAX-baserad webbsida laddas hela sidan endast en gång vid första
begäran från webbläsaren. Hela HTML och CSS koden, samt viktiga
JavaScript filer som bildar en AJAX motor, skickas från servern till
webbläsaren. AJAX-motorn hanterar sedan datautbytet mellan webbläsaren och
servern med hjälp av JavaScript. AJAX-motorn passerar endast nödvändig
information för uppdatering av webbsidan mellan webbläsaren och servern.
Detta leder till att webbläsaren inte behöver ladda om hela webbsidan som i sin
tur leder till att svarstiden för uppdatering av webbsidan blir kortare. Bilden
nedan visar relationer bland webbläsaren, AJAX-motorn och servern.

Källa: http://www.ripplecreations.com/technology/ajax.php
AJAX-motorn använder sig av JavaScript objektet XMLHttpRequest för att
skicka, ta emot och bearbeta HTTP begäran till och från servern utan total
omladdning av webbsidan[13].
2.5.2

Fördelar med AJAX

AJAX erbjuder många olika möjligheter för webbutveckling bland annat:
 Validering av formulär i realtid dvs. att formuläret kontrolleras för
eventuella fel innan den skickas till servern, vilket förkortar tiden för
interaktivitet på sidan.
 Automatisk text-komplettering dvs. användaren får stöd att fylla i
textrutor genom att få förslag på inmatad text.
 Avancerat gränssnitt som tillför webbsidan bättre användbarhet.
 Delvis uppdatering som gör att endast en del av sidan uppdateras istället
för att ladda om hela sidan.
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2.5.3

Några kriterier för användning av AJAX

Innan man använder sig av AJAX bör man fundera på om det är nödvändigt att
använda det. Enkla och statiska HTML sidor kräver ingen AJAX. Däremot
vissa kriterier på en webbsida kan vara uppmuntrande för att tillföra sidan med
AJAX. Nedan följer några exempel:
 Webbapplikationer med många serverrelaterade tjänster bland annat
informationssändning via formulär
 Webbapplikationer med sekventiell data uppvisning där ständig
uppdatering förekommer, bland annat fotogallerier
 Webbapplikationer där svarstiden från servern är en avgörande faktor

2.6 Relationsdatabaser
En relationsdatabas består av olika tabeller där varje tabell utgör en logisk
relation mellan attribut. En tabell beskrivs i databasen via olika attribut
(attribute). Till exempel en kund-tabell kan beskrivas via attribut eller
egenskaper som förnamn, efternamn, e-post … osv. Logiska kopplingar binder
ihop olika tabeller i relationsdatabasen, till exempel en kund kan beställa en
order. I detta fall har man två tabeller nämligen kund och orderspecifikation
med respektive attribut och en logisk koppling mellan dem (order). Se bilden
nedan.
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Figur 1: Källa (http://www.webdesignskolan.com/mysql/bilder/mysql_1.gif)

Varje tabell består av olika kolumner och rader. Varje attribut utgör en kolumn.
Raderna utgörs av olika instanser av tabellens attribut. Följande principer gäller
för alla tabeller i en relationsdatabas:
 Tabellnamnet måste vara unikt dvs. två tabeller får inte ha samma namn.
 Varje cell i tabellen får endast innehålla ett värde.
 Varje attribut, kolumn i en tabell, måste ha ett unikt namn.
 Alla värden på ett attribut, dvs. alla värden i en och samma kolumn
måste ha samma datatyp till exempel heltal eller sträng.
 Inga dubbletter av rader får förekomma i en tabell[14].
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2.6.1

Primärnyckel och främmandenyckel

För att säkerställa att inga dubbletter av rader förekommer i tabellen använder
man en primärnyckel. Med hjälp av primärnyckeln skiljer sig raderna i en tabell
från varandra. Sammankoppling av tabellerna sker genom att primärnyckeln i
en tabell används som främmandenyckel i en annan. I Figur 1 visas tabellen
KUNDER med primärnyckeln, kundnr. Eftersom en kund kan beställa en eller
flera order så hamnar primärnyckeln kundnr som en främmandenyckel i
ORDER-tabellen.
Enhetsintegritet (Entity Integrity) garanterar att raderna är unika, dels genom en
unik primärnyckel, dels genom att kombinationen av värden inom raden är
unik. Primärnyckeln måste ha ett värde, och får alltså inte vara satt till NULL.
NULL anger att ett värde saknas eller ännu ej tilldelats.
Referentiell integritet (Referential Integrity) innebär att ett attribut som används
som främmandenyckel inte får anta andra värden än sådana som finns i
primärnyckeln[15]. Till exempel i ORDER-tabellen (Figur 1) kan vi inte ha 10
som ett värde på främmandenyckeln kundnr eftersom det i KUNDER-tabellen
inte finns någon primärnyckel med värdet 10.
2.6.2

Relationstyper

Tabeller i relationsdatabaser sammankopplas genom de relationer som
attributen beskriver. I figur 1 förekommer följande logiska relationer mellan
tabellerna:
 En kund i tabellen KUNDER beställer en eller många order i tabellen
ORDER (t.ex. kund nr 1 har gjort beställning 503 och 504)
 En order i ORDER-tabellen innehåller ett antal artiklar i
ORDERSPECIFIKATION-tabellen (t.ex. order 500 innebär en
beställning av artikel 359028, 476691 och 282552)
 En artikel i ORDERSPECIFIKATION-tabellen har olika egenskaper i
ARTIKEL-tabellen (t.ex. artikel 359028 är blå byxor)
Relationerna kan alltså vara av typen 1 till 1, 1 till många eller många till
många.
2.6.2.1

Relationstyp ett till ett (1:1)

Ett-till-ett-relationstypen kan förklaras med ett annat exempel. Om man har ett
företag där varje projektledare ansvarar för endast ett projekt samt varje projekt
har endast en projektledare, blir relationen mellan PROJEKT_LEDAREtabellen och PROJEKT-tabellen av formen ett till ett.
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PROJEKT_LEDARE
Id
Förnamn
Efternamn
1..1

0..1

PROJEKT
projektnamn
Startdatum
Slutdatum
Anledningen till att det vid PROJEKT-tabellen står 0..1 är att det kan hända att
en projektledare inte har något projekt, men för varje projekt måste finnas en
projektledare.
2.6.2.2

Relationstyp ett till många (1:*)

I figur 1 finns fler exempel på en till många relationer. En kund i KUNDERtabellen kan beställa en eller många order, men en order får inte tillhöra mer än
en kund.
2.6.2.3

Relationstyp många till många (*:*)

I figur 1 har vi också ett exempel på relationstypen många till många. En order
i ORDER-tabellen kan innehålla en eller många artiklar från ARTIKLARtabellen och en artikel från ARTIKLAR-tabellen kan förekomma i en eller
många order i ORDER tabellen.
ORDER- och ARTIKLAR-tabellerna kopplas dock inte direkt till varandra,
utan tabellen ORDERSPECIFIKATION används för att undvika många till
många relationer. Denna metod används för att bland annat undvika dubbletter
då man hämtar data från båda tabellerna.
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2.7 SQL
SQL (Structured Query Language) är det språk som används för
kommunikation med databaser dvs. skicka, ta emot och manipulera data i
databaser. SQL är inte specifikt för en enda databas utan det kan användas med
de flesta relations-databaserna liksom Oracle, SQL server, MySQL och Access.
Det som utmärker detta språk är att det erbjuder många komplexa och
sofistikerade databastjänster med ett fåtal ord samt att det använder
beskrivande och lättförståliga engelska ord.
Många databastillverkare har förbättrat SQL genom att lägga till ytterligare
kommandon i SQL för att utöka dess funktionalitet. Även om dessa tillägg kan
vara mycket användbara, så är de specifika för särskilda databaser dvs. att de
inte fungerar i alla databaser. Standard SQL upprätthålls av ANSI (American
National Standards Institute) och följaktligen kallas det för ANSI SQL. Nedan
följer ett antal exempel på databearbetning med hjälp av SQL[16].
2.7.1

Hämta data (SELECT)

Med nyckelordet SELECT kan man hämta data från en eller flera kolumner i en
tabell eller flera tabeller i databasen. När man använder SELECT-satsen måste
man ange minst två saker: kolumnnamn och tabellnamn. Om man vill hämta
data från alla kolumner i tabellen så använder man jokertecknet (*) istället för
att skriva namn på alla kolumner.
SELECT kolumn1_namn, kolumn2_namn
FROM tabellnamn
SELECT *
FROM tabellnamn
2.7.2

Filtrera data (WHERE)

Databaser brukar ofta innehålla stora datamängder som man sällan vill visa upp
samtidigt. Därför erbjuder SQL möjligheten att filtrera det inhämtade data från
databasen genom instruktionen WHERE.
Exempel:
SELECT produkt_namn, produkt_pris
FROM Produkt
WHERE produkt_pris = 500;
Man kan filtrera efter värden i ett intervall genom att använda operatorn
BETWEEN.
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Exempel:
SELECT produkt_namn, produkt_pris
FROM Produkt
WHERE produkt_pris BETWEEN 250 AND 500;
Man behöver inte alltid filtrera efter kända värden som produkt_namn =
”moderkort”. Hur gör man till exempel om man vill söka efter alla produkt som
till exempel slutar med ordet ”kort”? SQL ger möjligheten att skapa ett
sökmönster med hjälp av jokertecken och predikatet LIKE. Procenttecken (%)
är ett jokertecken i SQL som används för att representera vilket tecken som
helst i en sträng. Om man vill hämta alla produkter som slutar med ordet ”kort”
kan man skriva följande:
Exempel:
SELECT produkt_namn
FROM Produkt
WHERE produkt_namn LIKE ’%kort’;
Förutom filtrering genom urval kan man filtrera genom uteslutning med hjälp
av operatorn NOT. Då hämtas alla kolumner utom den som har uteslutits.
Exempel:
SELECT produkt_namn
FROM Produkt
WHERE NOT produkt_pris < 500;
2.7.3

Summera data (AVG, SUM)

AVG() och SUM() är två exempel på mängdfunktioner i SQL.
Mängdfunktioner returnerar ett värde genom att bearbeta flera rader i en
kolumn. Returvärdet kan vara i form av maximivärdet i en kolumn,
minimivärdet i en kolumn, medelvärdet av en kolumn eller summan av en
kolumn.
För att hämta medelvärdet av raderna i en kolumn skriver man följande:
SELECT AVG(produkt_pris) AS Genomsnittligt_pris
FROM produkt;
För att summera alla rader i kolumnen använder man SUM() istället:
SELECT SUM(produkt_pris) AS Summan
FROM produkt;
Tack vare mängdfunktioner slipper man först hämta alla data för att sedan göra
en beräkning på dem, utan man slutför beräkningen i databasen och får endast
värdet som man önskar.
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2.7.4

Gruppera data (GROUP BY)

SQL erbjuder möjligheten att gruppera data och hantera data i varje grupp. Till
exempel om man vill ta reda på hur många produkter varje tillverkare har i
produkt tabellen så skriver man följande:
SELECT tillverkare_id, COUNT(*) AS antal_produkt
FROM produkt
GROUP BY tillverkare_id;
Ovanstående SELECT-sats anger två kolumner, tillverkare_id och
antal_produkt som skapas med funktionen COUNT(*) för att räkna antal rader i
kolumnen tillverkare_id. Genom att använda GROUP BY på kolumnen
tillverkare_id så räknas antal rader för varje grupp, dvs. tillverkare, i kolumnen.
På detta sätt får man antal produkt för varje tillverkare.
Man kan även utföra filtrering på grupper som man skapar med GROUP BY
genom att använda HAVING. Om man i föregående exempel vill se vilka
tillverkare som har mer än 50 produkter så sätter man ett filtreringsvillkor för
grupper med hjälp av HAVING enligt nedan:
SELECT tillverkare_id, COUNT(*) AS antal_produkt
FROM produkt
GROUP BY tillverkare_id
HAVING COUNT(*) > 50;
2.7.5

Infoga data (INSERT)

Som namnet antyder används INSERT för att lägga till rader i en tabell i
databasen. Med hjälp av INSERT kan man utföra tre tillägg:
 Infoga en hel rad i alla kolumner
 Infoga en del av en rad i några kolumner
 Infoga resultat av en fråga
I en INSERT-sats anger man namnet på kolumner som man infogar data i samt
datavärden. Följande exempel infogar personuppgifter i kund-tabellen:
INSERT INTO kund (kund_id, fornamn, efternamn, ort, telefon)
VALUES (50, Adam, Svenson, Jönköping, 03612345)
Kolumner som utelämnas av INSERT-satsen fylls i med NULL-värde. Detta
kräver att man ha tillåtit NULL-värde för dessa kolumner när tabellen
skapades.
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Man kan hämta data från en tabell och infoga dem i en annan tabell om man
kombinerar INSERT med SELECT. I detta fall måste man vara noga med att
inte få duplicering av primärnycklar i den mottagartabellen. Följande exempel
hämtar kunduppgifter från ny_kund-tabellen till kund-tabellen:
INSERT INTO kund (kund_id, fornamn, efternamn, telefon, epost)
SELECT (kund_id, fornamn, efternamn, telefon, epost)
FROM ny_kund;
2.7.6

Uppdatera data (UPDATE)

En UPDATE-sats består av tre olika delar:
 Namnet på tabellen som ska uppdateras
 Namnet på kolumner som ska uppdateras med respektive värde
 Filtreringsvillkor som avgör vilka rader som ska uppdateras
Följande exempel uppdaterar e-post-adressen för en kund med kund_id som är
lika med 50 i kund-tabellen:
UPDATE kund
SET e_post = ’ny_e_post@hotmail.com’
WHERE kund_id = ‘50’;
WHERE-instruktionen är mycket viktig i en UPDATE-sats. Om man glömmer
att filtrera tabellen via WHERE så uppdateras hela tabellen istället för endast
de rader man önskar ändra.
2.7.7

Ta bort data (DELETE)

Man använder DELETE för att:
 Ta bort vissa rader från en tabell
 Ta bort alla rader från en tabell
Även om man tar bort alla rader från en tabell så tas inte själva tabellen bort.
För snabbare borttagning av alla rader i en tabell så bör man använda
TRUNCATE TABLE istället.
Följande exempel tar bort kunduppgifter för kunden med kund_id 50:
DELETE FROM kund
WHERE kund_id = ’50’;
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2.8 Photoshop CS2
Första utgåvan var lanserad 1990. Företaget som ligger bakom Photoshop heter
Adobe System Incorporated. Photoshop är framställd för bildbehandling och
används i många sammanhang där bilden ska bearbetas digitalt. Programmet är
välkänt i branschen och används på både PC och Mac.
I Photoshop kan användaren göra det mesta med digitala bilder, oavsett om
bilden ska skrivas ut, publiceras på Internet eller en annan mediekanal.

Original

Svartvit

Gul nyans

Röd nyans

Figur 2: (http://www.jorah.org/treasure/wp-content/uploads/2006/09/sad_puppy.jpg)

Första bilden från vänster är den ordinarie. Vi har justerat bilden väldigt enkelt
i photoshop genom ändra till svartvit, lägga på värme samt att lägga på en
annan färgton.
Photoshop är en väldigt bra förutsättning vid design. När det gäller att göra en
skiss, logotyp, knappar eller bara justera bilderna för att passa ihop.
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I programmet går det att anpassa publiceringen till Internet. ImageReady CS2
är ett program som installeras samtidigt som Photoshop CS2 och är anpassad
just för Photoshop och för publicering via Internet. I programmet kan man välja
att dela upp bilden, göra den klickbar och göra knappar som kan användas vid
design av hemsidan.
Eftersom dessa två program jobbar ihop så går det att hoppa emellan
applikationer. Till exempel så kan man först göra en bild i Photoshop som man
senare öppnar i ImageReady för att anpassa till själva Internet-publiceringen.
Skulle inte resultatet motsvara användarens förväntning när användaren
förhandsvisar bilden i webbläsaren så går det att ändra i Photoshop och
ändringen sker automatiskt i Imageready och användaren slipper att göra om
allt.
2.8.1

Optimering för webb

I både Photoshop och Imageready går det välja att spara en bild för publicering
på nätet. De format som erbjuds är JPEG, GIF, PNG 8-bitar, PNG 24-bitar och
WBMP vid anpassning till Internet. Väljer användaren att spara en bild för
Internet så kan programmet visa originalet och tre kopior av bilden i det format
som väljs. På det viset går det att jämföra olika format och se skillnad i
kvalitén.
2.8.2

Segmentering av bilder

Med hjälp av segmentering så kan man göra delar av bilden klickbar som en
länk, skapa ändring av bild då musen förs över bilden och skapa animeringar. I
programmet ImageReady går det enkelt att markera en del av bilden och
samtidigt ange vad som ska hända då någon klickar med musen på markerat
område. Ett fönster dyker upp vid segmentering där man kan ange var länken
ska peka, hur det ska öppnas samt andra inställningar som berör
segmenteringen. Programet delar upp bilden och samtidigt skapar HTML-kod
som kan appliceras på resten av hemsidan.
2.8.3

Skapa knappar och animering

Det går att skapa egna knappar i Photoshop som kan modifieras i ImageReady
eller helt enkelt skapa knappar direkt i ImageReady. Det finns klara mönster att
välja mellan som kan anpassas efter behov. Även här går det att lägga till olika
funktioner då musen förs över eller vid klick.
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Animering går att skapa, det är en serie av bilder som programmet slår ihop till
en animering. Genom att användaren skapar en bild så kopieras bilden för att
användaren ska kunna göra en förändring. Flera bilder med små skillnader från
varandra utgör grunden för animationen när de slås ihop som en
seriebilder[17].
2.8.4

Skapa logotyp

Logotyp, som symboliserar företag på ett enkelt grafiskt sätt, är ett viktigt
moment i varje företag. Det kan vara ett ord, ett tecken, ett mönster eller en
blandning av dem. Logotyp ska fungera som en unik identitet för företaget,
därför måste den skapas med stor omtanke. Trots att logotyper brukar se enkla
ut men de spelar en stor roll för företaget.
Färger är en viktig del av en logotyp, med tanke på att de kan orsaka olika
intryck hos betraktaren. Till exempel en grön färg kan förknippas med fredliga
aktiviteter, miljö-relaterade aktiviteter eller hälso-relaterade aktiviteter. En
organisation som använder sig av grön färg är ”Greenpeace”. En vit färg
representerar bland annat det oskuldfulla och spirituella medan en röd färg kan
vara en symbol för våld och aggression. Därför använder sig röda korset av
både röd och vit färg som en symbol för organisationens verksamhet nämligen
att ge stöd för människor i nöd.
Några punkter som man ska ta hänsyn till vid skapandet av logotyp är:
 Man ska undvika att använda för många färger i logotypen.
 Man ska helst skapa logotypen med hjälp av vektorgrafik för att behålla
kvaliteten vid ändring av logotypens storlek.
 Man ska undvika att använda fotografier som logotyp. Besökaren av
hemsidan ska lätt kunna hitta logotypen.

2.9 Färglära för webben
Variation på färger är beroende av ljusets olika våglängder. Det mänskliga ögat
kan urskilja våglängder mellan 350 och 750 nanometer (nanometer = 10-9
meter), dvs. att det mänskliga ögat är begränsat till detta spektrum. Bilden
nedan visar färgspektrum som kan uppfattas av människan.
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Figur 3 Färgspektrum
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

Alla färger som finns inom detta färgspektrum är i själva verket en blandning
av endast 3 färger som kallas för primärfärger, nämligen röd, grön och blå
(RGB-färger). Bilden nedan visar de primärfärger som är grunden till att skapa
alla andra färger.

Figur 4 Primärfärger
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

När man blandar ihop två angränsande primärfärger får man en sekundärfärg
enligt följande schema:
 Rött + Grönt = Gult
 Grönt + Blått = Cyan
 Rött + Blått = Magenta

Figur 5 Sekundära färger
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

Tertiära färger ligger mellan primära och sekundära färger. Därmed får man
ytterliggare sex färger. Till exempel den tertiära färgen orange är en blandning
av den primära färgen röd och den sekundära färgen gul.
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Figur 6 Tertiära färger
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

Resterande färger får man genom att blanda primära, sekundära och tertiära
färger med varandra.
Primära, sekundära och tertiära färger skapar tillsammans en komplett
färgcirkel som utgör grunden till alla andra färger.

Figur 7 Färgcirkel, primärfärger, sekundära färger och tertiära färger
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

Användbarheten på en webbsida påverkas mycket av vilka färger man
använder för text, rubrik, bakgrund och bilder. Ett viktigt moment i detta
sammanhang är att ha bra kontrast mellan färger på till exempel text och
bakgrund. För att nå det bästa resultatet av kontrast mellan två färger så ska
skillnaden i ljusstryka vara mellan 70-90, dvs. om bakgrunden har en ljusstryka
på 10 % så ska färgen på texten ha en ljusstryka på minst 80 %. Denna regel
kan variera beroende på var man använder den, till exempel när det gäller
rubriker så kan man ha mindre kontrast eftersom kontrasten i detta fall
kompenseras av textstorleken.
Man kan använda sig av den kompletta färgcirkeln för att hitta färger med bra
kontrast genom att välja två färger som står gentemot varandra i färgcirkeln. I
detta fall kallas de för komplementfärger.
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Figur 8 Komplementfärger som ger bra kontrast
(Källa: http://www.td-webdesign.se/inspiration/?nr=mar06#del5)

2.10

FLASH

2.10.1 Jakob Nielsons synpunkter

Enligt Jakob Nielson[18], den kände forskaren kring användbarhet inom
webben, uppstår användbarhetsrelaterade problem 99 % av de fall där FLASH
används för hemsidor. Trots att det kan finnas tillfälle där FLASH skapar bra
design, leder FLASH oftast till sämre användbarhet. I de flesta fall är det bättre
att ta bort FLASH från en hemsida. Här följer några av Jakob Nielsons åsikter
om FLASH:
 FLASH-intros fördröjer användarna att komma fram till det de är ute
efter, trots att många FLASH-intros innehåller en hoppa över knapp
”skip button”.
 FLASH uppmuntrar meningslösa animationer som borde ha en
begränsad plats i webben.
 FLASH bryter mot de fundamentala principerna inom webben. Nielson
anger följande exempel på grundläggande principer som inte följs i
FLASH-sidor:
o Tillbaka-knappen fungerar inte på en FLASH-hemsida.
o Länkfärger fungerar inte. Detta leder till att man inte vet vilka
länkar som är besökta respektive obesökta.
 FLASH reducerar användbarheten för personer med särskilda behov.
 Det värsta problemet med FLASH är att den kräver mycket resurser som
istället kan användas för att berika hemsidans innehåll.
 Det är inte så lätt att uppdatera en FLASH-hemsida. En FLASHhemsida verkar vara skapad en gång och lämnad för alltid.
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2.10.2 Våra synpunkter

Vi tycker att Jakob Nielson endast har fokuserat på nackdelar i FLASH. Han
borde ha behandlat frågan från olika synvinklar som tar upp både fördelar och
nackdelar i FLASH. Därför ifrågasatte vi hans uppfattningar enligt följande:
o Vi anser att varje ny teknik har sina brister och begränsningar i början.
Bristerna och begränsningarna minskar så småningom genom testning
och utveckling. Även HTML-hemsidor hade många brister då de
uppkom första gången. FLASH kan utvecklas till att lösa många
nuvarande användbarhetsrelaterade problem.
o Dagens kraftiga bredband underlättar nedladdning av FLASH-sidor.
o FLASH-intros kan designas på ett informativt sätt och inte bara som en
kul grej. Intro kan innehålla viktig information om hemsidan. Bilder
(statiska eller rörliga) kan berika denna information.
o Trots att FLASH kräver mer resurser än en HTML-hemsida så skiljer sig
resultaten avsevärt. En FLASH-hemsida är mer tilltalande än en vanlig
HTML-hemsida. En FLASH-hemsida berör den konstnärliga känslan
hos användarna mycket mer än en vanlig HTML-sida.
o Tillbaka-knappen är inte den enda navigationsmetoden på en hemsida.
FLASH kan använda andra användarvänliga metoder.
Vi anser att FLASH kan användas på ett konstruktivt sätt för att tillföra
webbsidan en tilltalande design samt att den kan exponera information på ett
konstnärligt sätt.
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3 Genomförande
3.1 Visual Web Developer 2008 Express Edition
Vi har valt Visual Web Developer 2008 Express Edition som mjukvara för
utveckling av vår applikation. Mjukvaran är en gratisversion som kan laddas
ner från Microsofts officiella portal (http://www.microsoft.com/express/vwd/).
Den använder det webbaserade programmeringsspråket ASP.NET som kan
kombineras antingen med VB.NET eller C#.NET.
Visual Web Developer 2008 Express Edition är ett kraftfullt verktyg för att
skapa applikationer med serverbaserade tjänster. Det har stöd för kända
databaser såsom SQL och Access. I vårt arbete har vi valt att använda en
Access-databas. Mjukvaran är kompatibel med de senaste
webbutvecklingsteknikerna bland annat AJAX-tekniken som kan
implementeras i mjukvarans verktygslåda.
Mjukvaran erbjuder också en testserver för att köra ASP.NET-koden. Innan
koden körs på servern så valideras den av mjukvaran. Med hjälp av olika
felmeddelanden får webbutvecklaren stöd att rätta till eventuella buggar i
koden. Ett annat exempel på stöd som en webbutvecklare får av mjukvaran är
det som kallas ”intelesense”-tekniken, dvs. att programmet ger alla möjliga
förslag som kan användas i ett visst läge av programmering.
En fördel med att använda Visual Web Developer 2008 är att
programmeringskoden separeras från design-koden. Design-koden sparas under
en fil med fil-ändelsen .aspx medan programmeringskoden sparas med filändelsen .aspx.vb ifall man använder VB.NET. Separation av
programmeringskod och design-kod ger en bättre struktur vid utvecklingen.
Programmet har en innehållsrik verktygslåda (ToolBox) som tillhandahåller
färdiga verktyg bland annat knapp (Button), textruta (TextBox), kalender
(Calendar), tabell (Table) osv.

3.2 Access-databas
Vi har använt oss av Microsoft Access för att skapa en databas. Inom
systemutveckling bestämmer man först vilka relationer som ingår i ett system.
Varje relation representeras av en tabell i databasen som systemet använder sig
av. Vi studerade vilka enheter som utgör det system som vi skulle skapa.
Följande moment ansåg vi vara relevanta:
 Med tanke på att vi skapar en webbutik så kommer vi naturligtvis att ha
kunder. Därför skapade vi kundtabellen i vår databas.
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 Det som man förväntar sig av en kund som besöker en webbutik är att
han/hon beställer en order. Vi skapade en ordertabell som representerar
denna relation.
 I varje order kommer naturligtvis att finnas en eller flera produkter som
kunden önskar att köpa. Produkttabellen skapades i databasen för detta
syfte.
 Med tanke på att webbutiken inte producerar produkten utan säljer den
istället så behöver man en eller flera leverantörer som förser
webbutiken med olika produkter. Därför skapade vi en tabell för
leverantörer.
 Webbutiken är en virtuell plats för försäljning av varor. På denna
virtuella plats behöver kunden en kundvagn där han/hon kan lägga sina
varor samt se priset på dem. Därför skapade vi kundvagntabellen.
 Webbutiken har en avdelning för administrativa tjänster där en
administratör bland annat kan hantera kundens order. Därför skapades
en admintabell i databasen.
Vi studerade också hur dessa tabeller skulle relateras till varandra med tanke på
att Access är en relationsdatabas.
3.2.1

Relationstyper

Kund och Order_Tabell, Eftersom en kund kan beställa en eller många order
medan en order inte får innehålla mer än en kund, blir relationen mellan Kund
och Order av typen ett till många (1:*).
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Order_Tabell och Produkt, Anledningen till att relationstypen mellan
Order_Tabell och Produkt är Många till Många (*:*) är att en Order kan
innehålla många produkter och en Produkt kan finnas i många order. När
relationstypen blir Många till Många kopplar man inte tabellerna direkt till
varandra utan man skapar en tredje tabell som innehåller primärnycklar från
respektive tabell. Meningen med att skapa en tredje tabell är att undvika
redundans i databasen.

Samma relationstyp gäller för tabellerna Produkt och Levarantor.

Relationstyper för hela databasen visas i nedanstående bild.
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3.2.2

Koppling mellan ASP.NET-applikationen och en Access-databas

För att skapa en anslutning mellan applikationen och Access-databasen
använder man OleDbConnection-klassen där man anger sökvägen till
databasen enligt följande:
'----- Öppna förbindelsen till databasen
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=|DataDirectory|\Motionera.mdb;Persist Security Info=True")
connMotionera.Open()

Sökvägen anges i source (källa). I vårt fall heter Access-databasen
Motionera.mdb. Vi deklarerade en anslutning med hjälp av följande kod:
Dim connMotionera As OleDbConnection

Steget efter skapandet av anslutning är att bestämma SQL-satser som hanterar
olika SQL-kommandon bland annat hämtning, uppdatering, borttagning och
tillägg av data i databasen. Klassen OleDbCommand är lämplig för detta
ändamål. Ett exempel på deklaration av en OleDbCommand är:
Dim cmdKund As OleDbCommand

I OleDbCommand anger man både SQL-satsen och anslutning till databasen.
Till exempel i vår applikation så skapas en session som innehåller kundens
kundnamn när en kund loggar in.
kundnamn = Session("Kundnamn").ToString()

Vi hämtar all information som gäller den inloggade kunden via följande SQLsats.
SQL = "SELECT * FROM Kund WHERE Kundnamn='" & kundnamn & "'"

För att utföra ovanstående SQL-satsen använder vi OleDbCommand där vi
anger både SQL-satsen och anslutning till databasen enligt nedan.
cmdKund = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)

För att läsa in data från databasen enligt SQL-satsen använder vi en annan klass
som heter OleDbDataReader. Efter att data lagras i DataReader så kan de
anropas vid behov. En DataReader deklareras enligt följande:
Dim drKund As OleDbDataReader

Efter att DataReader läser in data från databasen kan man stänga förbindelsen
med databasen enligt nedan:
'----- Stäng förbindelsen till databasen
connMotionera.Close()
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En DataReader läser in data från databasen utan att strukturera den.
Strukturering av data sker via andra klasser bland annat DataTable. Efter
strukturering kan data exponeras på webbsidan genom att koppla den virtuella
strukturen i DataTable till ett lämpligt verktyg liksom en GridView som visar
data i form av en tabell.
För att kunna använda alla klasser som nämndes ovan måste man importera ett
särskilt klassbibliotek som heter System.Data.OleDb.
Imports System.Data.OleDb

3.3 Applikationsstruktur
Vi har fördelat applikationen på två huvuddelar, en kunddel där kunden kan
utföra olika kundrelaterade tjänster samt en admindel för administrativa
tjänster. De båda delarna har samma utseende när det gäller huvudbild och
logotype men menyerna är olika för kundtjänster och admintjänster. Vi har
skapat en MasterPage för respektive del, nämligen MasterPage.master för
kunder och AdminMasterPage.master för administratörer.
3.3.1

Kunddelen (MasterPage.master)

Enligt kravspecifikationen för vårt uppdrag ska kunddelen uppfylla följande
krav:
 Kunden skall få saklig information kring det starka sambandet mellan
motion och hälsa. Denna information skall motivera kunden att köpa en
motionscykel.
 Kunden skall kunna få information om företagets utbud, nämligen olika
motionscyklar, i form av bild och text.
 Vid intresse ska kunden registrera sig för att kunna beställa produkten.
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Vi har valt en huvudmeny med dess undermenyer som uppfyller alla
ovannämnda krav. Huvudmenyn är dynamisk dvs. dess länkar ändras beroende
på om kunden har loggat in eller inte. Efter inloggning byts Logga In-länken
mot två länkar nämligen Logga Ut och Ändra Kunduppgifter.

För att skapa en dynamisk meny har vi använt oss av session som är en tillfällig
behållare för olika variabler. En session kan startas och avslutas vid inloggning
respektive utloggning. När sidan laddas så kontrolleras först ifall session
”Kundnamn” innehåller något värde. Om kunden är inloggad sparas kundnamn
i sessionen. I detta fall ändras texten från ”Logga In” till ”Logga Ut” och länkknappen ”Ändra Kunduppgifter” vissas enligt koden nedan:
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Load
If Not (IsPostBack) Then
If Not (Session("Kundnamn") Is Nothing) Then
LoggaInUt_LinkButton.Text = "Logga Ut"
Andra_Kunduppgifter_HyperLink.Visible = True
Else
LoggaInUt_LinkButton.Text = "Logga In"
End If
End If
End Sub

3.3.1.1

Meny

Med hjälp av en XML-fil (web.sitemap) och verktyget meny(Menu) har vi styrt
utseendet på menyn för MasterPage i kunddelen. I XML-filen har vi definierat
huvudlänkar och underlänkar för respektive meny. En huvudmeny kan ha olika
nivåer på undermenyer. En underrubrik med två nivåer betyder att underrubrik
1 själv kan innehålla en underrubrik. I vårt fall har vi valt en nivå för
underrubriker som leder till att endast en rull-meny expanderas för varje
huvudmeny. Följande kod från XML-filen (web.sitemap) visar en länk i
huvudmenyn med respektive undermenyer. Nedanstående kod visar en
huvudlänk mellan ”Webbcykel” och tillhörande underlänkar ”Om Webbcykel”
och ”Vårt Sortiment”.
<siteMapNode url="" title="Webbcykel"

description="">

<siteMapNode url="Om_webbcykel.aspx" title="Om Webbcykel"
description="" />
<siteMapNode url="Vart_Sortiment.aspx" title="Vårt Sortiment"
description="" />
</siteMapNode>
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3.3.1.2

SiteMapPath

Vi har använt oss av ett verktyg som heter ”SiteMapPath” som finns under
verktygslådan för att visa användaren var han/hon befinner på sidan. Verktyget
är särskilt användbart vid en meny med många undermenyer.

3.3.1.3

Logotyp

Med hjälp av programmet Photoshop så gjorde vi logotypen. Började med att ta
bokstav M med fontstorlek 99. Sedan drog vi ut bokstaven och plattade till den
med hjälp av fontverktygen i Photoshop. För att få skarpa linjer på bokstaven
M så fylldes bildpunkterna hela vägen till kanten med svart färg.
Med hjälp av lager så går det att välja vad som ska vara i bakgrunden och i
vilken ordning det ska visas. Med hjälp av en rektangulär i röd färg kunde vi
placera den bakom bokstaven M för att sedan lägga på en till rektangulär form i
röd färg för att täcka över den delen av bokstaven som stod i vägen. På det viset
hade vi slagit ihop bokstaven med plats för resterade delen av logotypen som
består av ”OTIONERA”.
Sedan förlängde vi en del av bokstaven M för av få den att smälta in ännu mer.
En diskret linje placerades genom hela logotypen.

Figur 1: Huvudbild med Logotypen.

Som huvudbild valde vi en bild med skuggan från en cykel. Till höger har vi
valt att skriva Motionera med en vertikal text gjord i Photoshop. Logotypen har
vi lagt till vänster. För att sedan göra logotypen klickbar så använde vi oss av
ImageReady. Vi öppnade upp bilden och valde att markera området kring
logotypen som skulle vara klickbart.
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Detta skulle peka på vår huvudsida som är default.apsx och skulle öppnas upp i
samma fönster som besökaren befinner sig i. Efter segmentering sparade vi
bilden och HTML-koden som programmet genererade. Programmet delade upp
bilden i flera delar där en del var klickbar och fungerade som än länk.
För att publicera bilden på vår huvudsida så applicerade vi HTML-koden som
programmet Photoshop CS genererade.
Koden som Photoshop CS genererade består av en tabell som innehåller alla
delar som utgör den ursprungliga bilden.
<table id="Table_01" width="750" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td colspan="3">
<img src="images/toplogo_01.jpg" width="750" height="9"
alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">
<img src="images/toplogo_02.jpg" width="11" height="151" alt="" />
</td>
<td>
<a href="default.aspx" target="_self">
<img src="images/toplogo.jpg" width="136" height="60" border="0"
alt="" /></a>
</td>
<td rowspan="2">
<img src="images/toplogo_04.jpg" width="603" height="151" alt="" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<img src="images/toplogo_05.jpg" width="136" height="91" alt="" />
</td>
</tr></table>
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3.3.1.4

FLASH-Intro

I teoridelen av rapporten diskuterade vi några synpunkter som Jacob Nilsen har
angående användning av FLASH i en webbsida. Vi tycker att en
webbutvecklare alltid ska överväga fördelar och nackdelar med att använda sig
av FLASH. Vi skapade en FLASH-intro för att ge kunden följande budskap på
ett konstnärligt sätt:
 Att motion och hälsosam kost leder till bättre hälsa
 Att motion är viktigt oavsett kön och ålder
 Att skapa motivation hos kunden för att motionera genom att köpa en
motionscykel
Med hjälp av mjukvaran CoffeeCup Flash Firestarter 6.7 skapade vi FLASHintron. Det är ett program som skapar FLASH-intros och banners. Vi valde att
visa filmen på en yta av storleken 450x280 bildpunkter och svart färg som
bakgrund. Programmet erbjuder många effekter som kan appliceras på bild och
text. Ljud kan också läggas till i filmen men vi valde att undvika det.
Programmet genererar HTML-kod som hjälper utvecklaren att implementera
filmen på sin webbsida.

Vi implementerade FLASH-filen med format .swf i applikationen med hjälp av
följande kod:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase=http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0
id="Intro" width="450px" height="280px">
<param name="movie" value="Images\Intro1.swf" />
<param name="quality" value="high" />
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<param name="loop" value="true" />
</object>

3.3.1.5

Artiklar

Motion och hälsorelaterade artiklar spelar en huvudroll i vår applikation,
eftersom de verkar som inspirationskälla för att motivera kunden att beställa
produkter från företagets sortiment.
Först valde vi att publicera artiklarna med den enkla och traditionella metoden
nämligen att visa varje artikel på sin egen sida, som kan nås av via underlänkar
till huvudmenyn.

Den här metoden är bristfällig eftersom antalet artiklar begränsas av antalet
underlänkar. I vår applikation kan man publicera endast fem artiklar i taget. Vi
har förbättrat den här delen av applikationen genom att använda den nya
tekniken AJAX.
Med hjälp av AJAX-tekniken samlade vi alla artiklarna på en och samma sida
där varje artikel visas och döljs genom att trycka på dess rubrik. Den här
metoden möjliggör att större antal artiklar läggs in på samma sida (upp till 15
artiklar). Förutom att vi har ökat antal artiklar så har vi gett sidan en förbättrad
design.
Verktygslådan i Visual Web Developer 2008 kan expanderas med många
AJAX-verktyg som kan laddas ner från Microsofts portal
(http://www.asp.net/ajax/downloads/).
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Vi har använt verktyget Accordion extender för att låta artiklarna visas och
döljas inom samma sida. Nedan följer ett exempel på Accordion verktyget i
koden:
<cc1:Accordion ID="Accordion1" runat="server" SelectedIndex="0"
HeaderCssClass="accordionHeader" FadeTransitions="true" FramesPerSecond="40"
TransitionDuration="250" AutoSize="None">
<Panes>
<cc1:AccordionPane ID="AccordionPane1" runat="server">
<Header>
<a href="" onclick="return false;" style="color:White;">Artikel 1</a>
</Header>
<Content>
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br
/>
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<br
/>
</Content>
</cc1:AccordionPane>
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Under Panes anger man AccordionPane som i sin tur innehåller Header-delen
och Content-delen. I Header-delen skriver man rubriken på artikeln och i
Content-delen så lägger man artikelns innehåll. Man kan även bestämma hur
hastigt AccordionPane visas och döljs i TransitionDuration i Accordion-delen
(ju lägre siffra desto snabbare hastighet).
En annan förbättring som vi gjorde i artiklarna med hjälp av AJAX-tekniken är
att ge användaren möjlighet att bestämma typsnitt och på så sätt öka
webbsidans användarvänlighet.
Genom att klicka på en länk visas en popup-ruta för kunden där han/hon kan
välja ett typsnitt, som hämtas från en extern CSS-stilmall, och bekräfta det
genom att klicka på en OK-knapp.

Även storleken på texten kan göras valbar. Koden nedan visar hur detta verktyg
implementeras i designen:
<cc1:ModalPopupExtender ID="LinkButton1_ModalPopupExtender"
runat="server"
DynamicServicePath="" Enabled="True" TargetControlID="LinkButton1"
PopupControlID="Panel1" DropShadow="true" OkControlID="OkButton"
CancelControlID="CancelButton" OnOkScript="onOk()">
</cc1:ModalPopupExtender>
<p id="Paragraph1">
TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText<br />
TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText<br />
</p>
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="modalPopup"
Style="display:none" Width="233px">
<p>Välj stilen du önskar:</p>
<input id="RadioA" name="Radio"
onclick="styleToSelect='sampleStyleA';" type="radio" />
<label class="sampleStyleA" for="RadioA">Sansserif</label><br />
<input id="RadioB" runat="server" name="Radio"
onclick="styleToSelect='sampleStyleB';" type="radio" />
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<label class="sampleStyleB" runat="server"
for="RadioB">Serif</label><br />
<input id="RadioC" runat="server" name="Radio"
onclick="styleToSelect='sampleStyleC';" type="radio" />
<label class="sampleStyleC" for="RadioC">Kursiv</label><br
/>
<br />
<div align="center">
<asp:Button ID="OkButton" runat="server" Text="OK" />
<asp:Button ID="CancelButton" runat="server"
Text="Avbryt" />
</div>
</asp:Panel>

Tilläggsverktyget ModalPopupExtender kopplas till länken via attributet
TargetControlID=”LinkButton1”. I PopupControlID anger man namnet på
panelen som innehåller alternativlistan i form av en Radio Button
(PopupControlID=”Panel1”). Man kopplar tilläggsverktyget
ModalPopupExtender till en Ok och Avbryt-knapp via attributen OkControlID
och CancelControlID. I OnOkScript-attributet hänvisar man till JavaScriptfunktionen som kopplar den valda textstilen till sidan. Koden för JavaScriptfunktionen är:
<script type="text/javascript">
var styleToSelect;
function onOk(){
document.getElementById('Paragraph1').className = styleToSelect;
}
</script>

3.3.1.6

”Vårt sortiment”

I Visual Web Developer 2008 finns det stöd för koppling mot databasen via
olika verktyg som gör att webbutvecklaren inte behöver handkoda anslutningen
mellan webbsidan och databasen. GridView är ett praktiskt verktyg som visar
data från databasen i form av en tabell. Tabellen kan formateras via olika
mallar som erbjuds av programmet. Verktyget har stöd för:
 Paging, som visar data på olika sidor med ett bestämt antal rader.
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 Sorting, dvs att data sorteras enligt kolumnnamnet som man önskar.
 Selecting, som lägger en länk i varje rad i tabellen. Länken kan
användas för olika syften, bland annat att visa en bild på en produkt.
Verktyget GridView kan lätt kopplas till en tabell i databasen via en Wizard där
webbutvecklaren anger databasen och tabellen som data hämtas ifrån.

Genom denna Wizard genereras all kod som behövs för anslutning mellan
webbsidan och en tabell i databasen. Sista steget i Wizard är att testa
kopplingen och SQL-satsen, så att webbutvecklaren kan se resultatet som
kommer att visas på webbsidan.
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Sortimentet visas för besökaren oavsett om han/hon är inloggad eller inte, men
för beställning av produkt behövs en inloggning. Inloggning kontrolleras med
hjälp av en session. Om sessionen är tom visas ett varning meddelande om att
kunden inte kan göra någon beställning förrän han/hon har loggat in:
If Session("Kundnamn") Is Nothing Then
Varning_Label.Text = "*Du måste vara inloggad för att kunna beställa
varor"
Varning_Label.Visible = True

Alla bilder på produkter har vi lagt i en mapp ”Images”. Kopplingen mellan
produktegenskaper i produkt-tabellen och bilder i Images-mapp är inte
slumpmässigt utan varje bild kopplas till en särskild produkt. För att göra detta
möjligt så har vi benämnt bilder utifrån ID-nummer för produkterna, dvs. en
produkt med ID 1 har en bild som heter 1.jpg. Ett produkt-ID kopplas till
respektive bild via följande kod:
If e.CommandName = "Select" Then

Response.Redirect("Produkt_Bild.aspx?Produkt_ID=" &
Produkt_GridView.Rows(e.CommandArgument).Cells(0).Text)
End If
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Enligt ovanstående kod skapas ett argument som innehåller bildens produktID. Argumentet (Produkt_ID) skickas till en ny webbsida där en variabel (bild)
visar sökvägen till bilden med hjälp av det skickade argumentet. Bildens URL,
dvs. mappen där bilden finns, avgörs av variabeln (bild) som innehåller det
skickade argumentet (Produkt_ID).

'--------- Hämta in jpg-bild på vald vara
bild = "Images/" & Produkt_ID & ".jpg"
If IO.File.Exists(Server.MapPath(bild)) Then
Image_Produkt.ImageUrl = bild
Else
Image_Produkt.Visible = False

End If

3.3.1.7

Registrering

Kunden kan registrera sig via ett formulär som skickar information till Kundtabellen i databasen. Anslutning till databasen sker via en OleDbConnection
som beskrevs i avsnittet ”Koppling mellan ASP.NET applikation och Accessdatabas” av rapporten. När kunden registrerar sig får han/hon ett unikt
användarnamn. Därför måste någon form av kontroll ske för att garantera att
användarnamnet inte dupliceras i Kund-tabellen. Användarnamnet som skrivs
av användaren läggs i en SQL-sats för att kontrollera om det finns i Kundtabellen eller inte. En DataReader läser av Kund-tabellen enligt SQLkommandot som söker efter användarnamnet. Om ingen rad hämtas från
tabellen så betyder detta att användarnamnet är nytt och kan användas, annars
vissas ett varningsmeddelande om att användarnamnet är upptaget. Koden som
utför kontrollen är följande:
'----- Öppna förbindelsen till databasen
connMotionera.Open()
SQL = "SELECT Kundnamn FROM Kund WHERE Kundnamn='" & Kundnamn & "'"
cmdKontroll = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
drKund = cmdKontroll.ExecuteReader()
If drKund.Read() Then
'----- Användarnamnet är upptaget
drKund.Close()
Registrera_Label.Text = "* Användarnamnet" & Kundnamn & " är
upptaget. Välj ett annat."

50

Genomförande

Efter kontrollen skickas information till databasen via en INSERT-SQL-sats
som tillsammans med en anslutning till databasen ges som argument till
OleDbCommand som kör SQL-satsen enligt följande:
SQL = "INSERT INTO Kund (Kundnamn, KundPassword, Fornamn, Efternamn,
Gatuadress, Postnummer, Ort, Telefonnummer, Epost) VALUES ('" &
Kundnamn & "', '" & password & "', '" & fornamn & "', '" & efternamn
& "', '" & gatuadress & "', '" & postnummer & "', '" & ort & "', '"
& telefon & "', '" & epost & "')"
cmdRegistrera = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
cmdRegistrera.ExecuteNonQuery()
Registrera_Label.Text = "* Registrering lyckades."

Formuläret valideras med hjälp av olika valideringsverktyg som programmet
erbjuder. Valideringsverktyg visas i bilden nedan:

Vi har använt verktyget ”RequiredFieldValidator” för att påminna användaren
om obligatoriska textrutor.
På den här sidan har vi använt en AJAX-teknik som heter ”Text box water
mark extender” som kopplas till en textruta och används som ett dynamiskt
textmeddelande (etikett) inne i textrutan. Man använder detta tilläggsverktyg
(Text box water mark extender) antingen för att vinna plats på sidan eftersom
man undviker att skriva text bredvid textrutan eller för att ge extra information
till användaren förutom det som finns bredvid textrutan. Den dynamiska texten
som finns inne i textrutan försvinner då man klickar i textrutan och börjar
skriva i den.
<cc1:TextBoxWatermarkExtender
ID="Anvandarnamn_TextBox_TextBoxWatermarkExtender" runat="server"
Enabled="True" TargetControlID="Anvandarnamn_TextBox"
WatermarkText="Välj ett användarnamn" WatermarkCssClass="WaterMark">
</cc1:TextBoxWatermarkExtender>
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3.3.1.8

Inloggning

Kunden loggar in med hjälp av ett användarnamn och ett lösenord. Kontroll av
inloggning sker genom att en anslutning till databasen skapas via
OleDbConnection. En SQL-sats som körs av OleDbCommand söker efter ett
lösenord i Kund-tabellen som har samma användarnamn som kunden har matat
in i textrutan.
'----- Hämta kunduppgifter från Kundtabellen i databasen
SQL = "SELECT KundPassword FROM Kund WHERE Kundnamn='" & kundnamn &
"'"
cmdKund = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
drKund = cmdKund.ExecuteReader()

Om DataReader hittar ett sådant lösenord så genomförs det andra steget av
kontrollen nämligen att verifiera lösenordet. Verifiering av lösenordet sker
genom att jämföra värdet som lagrades i DataReader med värdet som kunden
har skrivit i lösenord-rutan. Om båda värdena är likadana blir kunden inloggad
samt sessionen ”Kundnamn” tilldelas användarnamn-värdet, annars misslyckas
inloggningen och sessionen får inget värde.
'----- Kontrollera om kundnamnet fanns och om lösenordet stämmer
If drKund.Read() AndAlso drKund.GetString(0) = password Then
'----- Inloggningen lyckades
Session("Kundnamn") = kundnamn
LoginStatus_Label.Text = "* Du är inloggad."
Else
'----- Inloggningen misslyckades
Session("Kundnamn") = Nothing
LoginStatus_Label.Text = "* Inloggningen misslyckades."
End If
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Med hjälp av AJAX-tekniken har vi förbättrat användarvänligheten på denna
sida genom att separera kundinloggning från admininloggning för att undvika
eventuella misstag. Sidan fick därmed bättre utseende med två dynamiska
sektioner för respektive inloggning. AJAX-tekniken som användes är
Collapsible Panel Extender.
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3.3.1.9

Beställning-Översikt

Beställning av en eller flera varor sker med följande steg:
 Kunden loggar in med sitt användarnamn och lösenord
 Kunden väljer antal varor i varutabellen som visar varuuppgifter för
olika produkter
 Kunden lägger beställda varor i en virtuell kundvagn genom att klicka
på knappen ”Till Kundvagn”
 Om kundvagnen redan innehåller samma produkt som kunden har
beställt uppdateras endast antalet på produkten. Annars läggs in en ny
rad i kundvagnen med den nya produkten
 Den virtuella kundvagnen visar Produkt ID, antal beställda produkter,
pris på varje produkt samt totalpris
 Kunden klickar på ”Min Order”-länken för att skapa sin order som
innehåller kundens kontaktuppgifter, orderdatum, Totalpris samt
produktnummer, produktnamn, produktpris och antal på alla beställda
produkter
 Kunden skickar sin order till databasen genom att klicka på ”Skicka
Order”-knappen. Databasen uppdateras genom att minska antalprodukter i lager med samma antal-produkter som kunden beställde


Kunden loggas ut för att undvika dubbelregistrering av order i
databasen

3.3.1.10

Beställning-Implementering

Det första som kontrolleras vid en beställning är att kunden är inloggad. Vi
utför denna kontroll med hjälp av en session (”Kundnamn”). Om sessionen
innehåller användarnamnet på kunden då är kunden inloggad och kan utföra en
beställning. Annars visas ett meddelande som påminner kunden.
If Session("Kundnamn") Is Nothing Then
Varning_Label.Text = "*Du måste vara inloggad för att kunna beställa
varor"
Varning_Label.Visible = True

För att illustrera beställningen som kunden gör skapade vi en kundvagn.
Kundvagnen fungerar med hjälp av:
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 En session ”Kundvagn” som erhåller kundvagnens olika variabler
nämligen ProduktID, Antal beställda produkter och radpris
 En DataTable (”dtkundvagn”) som strukturerar sessionens olika värden
virtuellt.
 En GridView ”KundvagnGridView” som visar kundvagnens olika
värden på webbsidan när den binds till DataTable (”dtkundvagn”) som
innehåller den virtuella strukturen för kundvagnen.
Vid första uppladdning av beställning-sidan skapas sessionen ”Kundvagn”
samt alla kolumner för den virtuella DataTable ”dtKundvagn”. Vid där här
läget är DataTable ”dtKundvagn” konstruerad för att ta emot olika värden från
sessionen ”Kundvagn” enligt följande kod:
If Not Page.IsPostBack Then
'----- Ny Session?
If Session("Kundvagn") Is Nothing Then
'----- Ja, skapa kolumner till ADO-tabellen dtkundvagn
dtKundvagn = New DataTable("Kundvagn")
dtKundvagn.Columns.Add("Produktnr",
System.Type.GetType("System.String"))
dtKundvagn.Columns.Add("Antal", System.Type.GetType("System.Int32"))
dtKundvagn.Columns.Add("Radpris",
System.Type.GetType("System.Decimal"))
Session("Kundvagn") = dtKundvagn
Else
'----- Nej, lägg in kundvagnen i tabellen dtkundvagn
dtKundvagn = CType(Session("Kundvagn"), DataTable)

Den Virtuella DataTable som innehåller kundvagnens alla värden från
sessionen ”Kundvagn” visas på webbsidan genom att koppla den till en
GridView enligt nedanstående kod:
'----- Bind kundvagn till datagrid sorterad efter Produktnr
dtKundvagn.DefaultView.Sort = "Produktnr ASC"
KundvagnGridView.DataSource = dtKundvagn.DefaultView
KundvagnGridView.DataBind()
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Verktyget GridView underlättar valet av en produkt genom metoden
RowCommand. När kunden klickar på knappen (”Till Kundvagn”) hämtas
följande uppgifter för den utvalda produkten från GridView.
 Produkt ID, som ligger i första kolumnen av GridView
 Produkt Pris, som finns i fjärde kolumnen
 Antal beställda varor

Produkten som kunden väljer i ”Produkt_GridView” specificeras med hjälp av
kommandot e.CommandArgument som anger vilken rad kunden valde på
Produkt_GridView. En ”index” variabel tilldelas värdet på
”CommandArgument” för den raden som kunden klickade på.

If (e.CommandName = "TillKundvagn") Then
index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument)

Med hjälp av en index-variabel som specificerar exakt vilken rad kunden
klickade på kan produktens olika värden (produktnummer, produktpris och
antal) hämtas från respektive kolumn enligt följande kod:
'----- Hämta aktuell produkts produktnummer från Produkt_GridView
produktnr = Produkt_GridView.Rows(index).Cells(0).Text
'----- Hämta aktuell produkts pris från Produkt_GridView
pris = Convert.ToDecimal(Produkt_GridView.Rows(index).Cells(3).Text)
'----- Hämta antal beställda produkter från Produkt_GridView
antal =
CInt(CType(Produkt_GridView.Rows(index).FindControl("Bestall_Antal_TextBox"),
TextBox).Text)

Om produkten redan finns i kundvagnen så byts antalet mot det nya och
radpriset uppdateras. Annars läggs en ny rad i kundvagnen enligt följande kod:
If nyvara Then
'----- Lägg in produkten som en ny rad i kundvagnen
rowKundvagn = dtKundvagn.NewRow
rowKundvagn("Produktnr") = produktnr
rowKundvagn("Antal") = antal
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rowKundvagn("Radpris") = pris * antal
dtKundvagn.Rows.Add(rowKundvagn)
Else
'----- Ändra antal och radpris för produkten som redan
'----- finns i kundvagnen
dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Antal") = antal
dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Radpris") = pris * antal
End If

Det totala priset för kundvagnen beräknas via en FOR-sats som loopar genom
och summerar alla radpriser i kundvagnen enligt följande kod:
'----- Beräkna nytt totalpris för kundvagnen
totalpris = 0
For rad = 0 To dtKundvagn.Rows.Count - 1
totalpris += dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Radpris")
Next
Totalpris_Label.Text = totalpris

Den uppdaterade kundvagnen visas på webbsidan genom samspelet mellan
session, DataTable och GridView som binds till DataTable enligt koden nedan:
'----- Spara den ändrade kundvagnen i Session("Kundvagn") och bind
den
'----- till KundvagnGridView sorterad efter produktnr
Session("Kundvagn") = dtKundvagn
dtKundvagn.DefaultView.Sort = "Produktnr ASC"
KundvagnGridView.DataSource = dtKundvagn.DefaultView
KundvagnGridView.DataBind()
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För att skicka orden till databasen behöver vi hämta kunduppgifter och
produktuppgifter för beställda varor. För detta syfte skapas en ny anslutning till
databasen via OleDbConnection. Kunduppgifter hämtas från kundtabellen via
en SELECT SQL-sats där värdet i session (”Kundnamn”) är villkoret för vilken
rad som hämtas.
'----- Hämta in kunduppgifter för aktuell kund från kund tabellen
kundnamn = Session("Kundnamn").ToString()
SQL = "SELECT * FROM Kund WHERE Kundnamn='" & kundnamn & "'"
cmdKund = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
drKund = cmdKund.ExecuteReader()
drKund.Read()

Tabellraden som läses in med hjälp av DataReader (”drKund”) visas på
webbsidan via olika etiketter (label) som tilldelas värden i DataReader
(”drKund”).
'----- Skriv ut inhämtade kunduppgifter
Namn_Label.Text = drKund.GetString(2) & " " & drKund.GetString(3)
Gatuadress_Label.Text = drKund.GetString(4)
Adress_Label.Text = drKund.GetString(5) & " " & drKund.GetString(6)
Telefonnr_Label.Text = drKund.GetString(7)
Epost_Label.Text = drKund.GetString(8)
drKund.Close()

En ny DataTable (”dtOrderRader”) har vi skapat för att hantera information
som skulle sammanfogas i denna DataTable från produkttabellen i databasen
och kundvagnen. Kolumner i DataTable (”dtOrderRader”) skapas via följande
kod:
'----- Skapa kolumnhuvud till ADO-tabell för orderrader
dtOrderRader = New DataTable("Orderrader")
dtOrderRader.Columns.Add("Produktnr",
System.Type.GetType("System.String"))
dtOrderRader.Columns.Add("Produktnamn",
System.Type.GetType("System.String"))
dtOrderRader.Columns.Add("Pris",
System.Type.GetType("System.Decimal"))
dtOrderRader.Columns.Add("Antal",
System.Type.GetType("System.Int32"))
dtOrderRader.Columns.Add("Radpris",
System.Type.GetType("System.Decimal"))
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För att hämta uppgifter för varje produkt i kundvagnen från produkttabellen i
databasen skapade vi en SELECT SQL-sats som hämtar produktuppgifter
enligt produkt ID som finns i kundvagnen. En FOR-sats loopar genom alla
produkt ID i kundvagnen och sätter de som villkor i SELECT SQL-satsen
enligt följande kod:
For rad = 0 To dtKundvagn.Rows.Count - 1 Step 1
'----- Hämta uppgifter om aktuell produkt från tabellen Produkt
produktnr = dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Produktnr")
SQL = "SELECT * FROM Produkt WHERE Produktnr='" & produktnr & "'"
cmdProdukt = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
drProdukt = cmdProdukt.ExecuteReader()
drProdukt.Read()
produktnamn = drProdukt.GetString(1)
pris = drProdukt.GetDecimal(3)
drProdukt.Close()

En ny rad läggs i DateTable (”dtOrderRader”) vid varje loop i FOR-satsen
med hjälp av följande kod:
'----- Lägg till ny orderrad till ADO-tabell för orderrad
rowOrderRad = dtOrderRader.NewRow
rowOrderRad("Produktnr") = produktnr
rowOrderRad("Produktnamn") = produktnamn
rowOrderRad("Pris") = pris
rowOrderRad("Antal") = dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Antal")
rowOrderRad("Radpris") = dtKundvagn.Rows.Item(rad)("Radpris")
totalpris += rowOrderRad("Radpris")
dtOrderRader.Rows.Add(rowOrderRad)
Next

Det slutliga resultatet i DateTable (”dtOrderRader”) visas på webbsidan genom
att binda DataTable till en GridView enligt följande:
'----- Bind tabellen Orderrader till datagrid Order_GridView
dtOrderRader.DefaultView.Sort = "Produktnr ASC"
Order_GridView.DataSource = dtOrderRader.DefaultView
Order_GridView.DataBind()
Totalpris_Label.Text = totalpris.ToString("0.00")
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Nu är beställningen färdig för att lagras i databasen. Genom att klicka på en
SKICKA-knapp öppnas anslutningen till databasen med hjälp av en ny
OleDbConnection. Först infogas endast tre värden nämligen kundnamn,
totalpris och orderdatum i ordertabellen via följande kod:
'----- Spara orderhuvudraden i tabellen Order
kundnamn = Session("Kundnamn").ToString()
totalpris = Convert.ToDecimal(Totalpris_Label.Text)
orderdatum = Convert.ToDateTime(OrderDatum_Label.Text)
SQL = "INSERT INTO Order_Tabell (OrderDatum, Totalpris, Kundnamn)
VALUES ('"
SQL = SQL & orderdatum & "'," & _
Convert.ToString(totalpris, decimalpoint) & _
",'" & kundnamn & "')"
cmdAddOrder = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
cmdAddOrder.ExecuteNonQuery()

Efter att kunden skickar sin order till databasen skapas ett ordernummer
automatiskt av databasen, eftersom vi har deklarerat ”Ordernr” som en räknare
när vi skapade ordertabellen. Se bilden nedan.

För att kunden skulle kunna se ordernumret som skapades av databasen hämtas
det med hjälp av en SQL-sats som innehåller MAX-funktionen som hämtar
raden med det högsta värdet i kolumnen (”Ordernr”). Ordernumret visas på
webbsidan med hjälp av en etikett. (Ordernr_Label) enligt följande kod:
'----- Hämta det skapade ordernumret från Order tabellen
SQL = "SELECT MAX(Ordernr) FROM Order_Tabell WHERE Kundnamn='" &
kundnamn & "'"
cmdOrdernr = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
ordernr = cmdOrdernr.ExecuteScalar()
Ordernr_Label.Text = ordernr
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Med tanke på att relationen mellan OrderTabell och ProduktTabell är Många
till Många (*:*) så finns det en mellan tabell (”OrderProdukt”) som också
måste uppdateras (se sidan 36). Uppdatering sker med följande kod:
'----- Spara orderraderna i Order_Produkt tabellen och uppdatera
Produkt tabellen
For rad = 0 To Order_GridView.Rows.Count() - 1 Step 1
'----- Läs av produktnummer och antalprodukter i datagrid
produktnr = Order_GridView.Rows(rad).Cells(0).Text
antalProdukter =
Convert.ToInt32(Order_GridView.Rows(rad).Cells(3).Text)

'----- Spara orderrad i Order_produkt tabellen
SQL = "INSERT INTO Order_Produkt (Ordernr, Produktnr,
AntalProdukter) VALUES (" & ordernr & ",'" & produktnr & "'," &
antalProdukter & ")"
cmdAddOrderrad = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
cmdAddOrderrad.ExecuteNonQuery()

Till sist måste produkttabellen uppdateras genom att minska antalet produkter i
lagret med antalet beställda produkter. Nedanstående kod visar en UPDATE
SQL-sats där den nya antal produkter i lagret beräknas:
'----- Uppdatera Produkt tabellen
SQL = "UPDATE Produkt SET Lager_Antal = Lager_Antal - " &
antalProdukter & " WHERE Produktnr='" & produktnr & "'"
cmdUppdateProdukt = New OleDbCommand(SQL, connMotionera)
cmdUppdateProdukt.ExecuteNonQuery()
Next

Därmed är beställningen avslutad.
3.3.2

Admin (AdminMasterPage.master)

För att skydda administrationsdelen införde vi en session (”Adminnr”). När
sidan laddas upp sker en kontroll av session. Om session inte erhållit något
värde, dvs. att administratören inte har loggat in, då visas ett
varningsmedellande och inget annat visas på sidan. Kontroll av session sker på
följande sätt:
If Not (Session("Adminnr") Is Nothing) Then
Menu1.Visible = True
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LoggaInUt_Admin_LinkButton.Visible = True
Else
Varning_Label.Text = "* Du måste vara inloggad som admin för att
kunna använda tjänsterna i sidan"
Varning_Label.Visible = True
LoggaIn_HyperLink.Visible = True
End If

Enligt kravspecifikationen från uppdragsgivaren skulle administrationsdelen
innehålla tre tjänster:
 Adminhantering
 Varuhantering
 Orderhantering
3.3.2.1

Adminhantering

I adminhanteringdelen kan en administratör byta sitt lösenord mot ett nytt. Det
finns också möjlighet för en admin att byta någon annan admins lösenord.
Byte av lösenord sker via en UPDATE SQL-sats där det nya lösenordet som
skrivs i lösenord-textrutan sätts som argument i SQL-satsen. Villkoret för
vilken rad som ska uppdateras är administratörens användarnamn. Efter
anslutning till databasen via OleDbConnection körs UPDATE SQL-satsen
enligt följande:
Anvandarnamn = Anvandarnamn_TextBox.Text
Nytt_Losenord = Nytt_Losenord_TextBox.Text
Andra_SQL = String.Format("UPDATE Admin SET Losenord = '" &
Nytt_Losenord & "' WHERE Adminnr = '" & Anvandarnamn & "'")
connMotionera.Open()
cmd_Andra = New OleDbCommand(Andra_SQL, connMotionera)
cmd_Andra.ExecuteNonQuery()
connMotionera.Close()
Andra_Label.Text = "*Updatering lyckades."
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I admindelen kan man även lägga till en ny administratör med nytt
användarnamn och lösenord. För att försäkra att två administratörer inte får
samma inloggningsuppgifter sker en kontroll på användarnamnet innan det
läggs till i admintabellen. Kontrollen sker med hjälp av en DataReader som
läser av admintabellen enligt en SELECT SQL-sats som innehåller
användarnamnet som man vill lägga till. Om DataReader läser av en rad med
den nya användarnamnet då betyder det att användarnamnet är redan använt
annars är det nytt. Koden nedan visar hur kontrollen utförs:
'----- Öppna förbindelsen till databasen
connMotionera.Open()
kontroll_SQL = "SELECT Adminnr FROM Admin WHERE Adminnr='" &
Nytt_Admin_anvandarnamn & "'"
cmd_kontroll = New OleDbCommand(kontroll_SQL, connMotionera)
drAdmin = cmd_kontroll.ExecuteReader()
'----- Kontrollera om användarnamnet är upptaget
If drAdmin.Read() Then
'----- Användarnamnet är upptaget
drAdmin.Close()
Lagg_Till_Label.Text = "*Användarnamnet " & Nytt_Admin_anvandarnamn
& " är upptaget. Välj ett annat användarnamn."

Om användarnamnet är nytt läggs både användarnamnet och lösenordet i
admin tabellen via följande INSERT SQL-sats.
Else
'----- Lägg till ett nytt användarnamn och lösenord
drAdmin.Close()
Lagg_Till_SQL = "INSERT INTO Admin (Adminnr, Losenord) VALUES ('" &
Nytt_Admin_anvandarnamn & "', '" & Nytt_Admin_Losenord & "')"
cmd_Lagg_Till = New OleDbCommand(Lagg_Till_SQL, connMotionera)
cmd_Lagg_Till.ExecuteNonQuery()
Lagg_Till_Label.Text = "*En ny admin har lagts till."
End If
connMotionera.Close()
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3.3.2.2

Varuhantering

För att visa vilka möjligheter Visual Web Developer erbjuder för en
webbutvecklare så har vi i den här delen använt programmets färdiga verktyg
med dess olika möjligheter. Verktyg som GridView och FormView underlättar
anslutning till databasen och hantering av data i den. Man behöver inte skriva
koden för dessa tjänster själv utan man kan använda dessa verktyg för generera
all nödvändig kod. I ”vårt sortiment”-delen av rapporten (se sidan 48) nämnde
vi några möjligheter som en GridView erbjuder. Ett annat bra verktyg är
FormView med vars hjälp kan man infoga data i databasen. FormView kan
användas i tre olika lägen:
 Visningsläge (ReadOnly), där formuläret används endast för visning av
information.
 Redigeringsläge (Edit), där formuläret erbjuder möjlighet att redigera
data.
 Infogningsläge (Insert), som används för att lägga till data databasen.
Man bestämmer i vilket läge en FormView ska användas genom att ange det i
egenskaper för verktyget (”Behavior”). Man anger standardläget för verktygen
i ”DefaultMode” enligt bilden nedan:

3.3.2.3

Orderhantering

Orderhantering består av två huvudtabeller. Första tabellen visar alla order i
databasen, medan andra tabellen visar detaljerade uppgifter för varje order. I
första tabellen visas bland annat ordernummer, orderdatum, kundnamn och en
knapp som leder till detaljerade uppgifter om order.
I båda tabellerna visas data från databasen med hjälp av:
 En ”DataAdapter” som i likhet med en ”DataReader” läser av data från
databasen.
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 Ett ”DataSet” som tillhandahåller en virtuell struktur på de inlästa data
från databasen.
 En ”GridView” som visar den virtuella strukturen på webbsidan när den
kopplas till ett ”DataSet”.
Vi har skapat två funktioner som visar alla order i första tabellen och
detaljerade order-uppgifter i andra tabellen.
En dataadapter tar två argument för att läsa av data från en tabell i databasen.
Första argumentet är en SQL-sats som avgör vilka data som ska läsas in. Andra
argumentet är anslutning till databasen i form av OleDbConnection. Efter
dataavläsning fylls datasetet med data som hämtas från databasen med hjälp av
dataadapter.
Dim connMotionera As OleDb.OleDbConnection
Dim daOrderTabellen As OleDb.OleDbDataAdapter
'----- Skapa förbindelse till databasen
connMotionera = New
OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=|DataDirectory|\Motionera.mdb;Persist Security Info=True")

'----- Hämta information från Order_Tabellen till dataset
daOrderTabellen = New OleDb.OleDbDataAdapter("SELECT [Ordernr],
[OrderDatum], [Totalpris], [Kundnamn] FROM Order_Tabell;",
connMotionera)
daOrderTabellen.Fill(dsMotionera, "Order_Tabell")

Ett dataset kan inte visa information på en webbsida därför måste den bindas
till ett verktyg som är lämpligt för detta ändamål bland annat en GridView.
Kopplingen mellan dataset och GridView har vi skapat enligt nedan:
'----- Binda dataset till Order-GridView och sortera efter vald
sorteringskolumn och sorteringsordning
dsMotionera.Tables("Order_Tabell").DefaultView.Sort =
ViewState("SortField") & " " & ViewState("SortOrder")
Order_GridView.DataSource =
dsMotionera.Tables("Order_Tabell").DefaultView
Order_GridView.DataBind()
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För att visa specifika uppgifter för en order har vi skapat funktionen
(”LoadOrderrader(ByVal ordernr As Integer)”). Denna funktion hämtar data
från två tabeller i databasen som kopplas till varandra via INNER JOIN SQLvillkoret. INNER JOIN gör att uppgifter för varje produkt som förekommer i en
viss order hämtas från produkttabellen i databasen enligt följande SQL-sats:
'----- Hämta information från Order_Produkt tabellen till ADOdataset och binda till Orderrader_GridView
SQL = "SELECT Ordernr, Order_Produkt.Produktnr, "
SQL &= " Produkt_Namn, Forsaljningspris, Lager_Antal, "
SQL &= " AntalProdukter, AntalProdukter*Forsaljningspris AS Radpris
"
SQL &= "FROM Produkt INNER JOIN

Order_Produkt "

SQL &= "ON Produkt.Produktnr=Order_Produkt.Produktnr "
SQL &= "WHERE Ordernr=" & ordernr

Ovanstående SQL-sats tillsammans med en OleDbConnection tas som
argument av en dataadapter för läsa av data enligt SQL-instruktionen. De
inlästa data läggs sedan in i ett dataset enligt följande:
daOrderrader = New OleDb.OleDbDataAdapter(SQL, connMotionera)
daOrderrader.Fill(dsMotionera, "Order_Produkt")

Som vi nämnde tidigare kan ett dataset, i likhet med en DataTable, inte visa
information på en webbsida därför måste den bindas till ett verktyg liksom
GridView. Bidningen sker med hjälp av följande kod:
'----- Sortera efter Produktnummer och vald sorteringsordning
dsMotionera.Tables("Order_Produkt").DefaultView.Sort = "Produktnr "
& ViewState("SortOrder")
Orderrader_GridView.DataSource =
dsMotionera.Tables("Order_Produkt").DefaultView
Orderrader_GridView.DataBind()

Funktionen LoadOrderrader() tar ordernummer som argument för att visa
orderns detaljer. När man klickar på knappen ”Visa Orderrader” avgörs
ordernummer och läggs som argument i funktionen enligt följande kod:
Dim ordernr, rowIndex As Integer
'----- Visa orderrader för aktuell order
If e.CommandName = "VisaOrderrader" Then
rowIndex = Convert.ToInt32(e.CommandArgument)
ordernr =
Convert.ToInt32(Order_GridView.Rows(rowIndex).Cells(0).Text)
Call LoadOrderrader(ordernr)
End If
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En administratör ska naturligtvis kunna ta bort en avslutad order. Först avgörs
vilken order som skall tas bort enligt order-nummer som hämtas från första
visningstabellen på webbsidan med hjälp av följande kod:
'----- Hämta ordernumret som skall raderas
ordernr =
Convert.ToInt32(Order_GridView.Rows(e.RowIndex).Cells(0).Text())

Ordernummer ligger i första kolumnen (”Cells (0)”). Raden avgörs med hjälp
av ”Rows(e.RowIndex)”. En förbindelse öppnas till databasen för att köra en
DELETE SQL-sats som innehåller ordernummer som villkor för borttagning.
Sedan stängs förbindelsen med databasen.
'----- Ta bort order från Order_Tabell
SQL = "DELETE FROM Order_Tabell WHERE Ordernr=" & ordernr & ";"
cmdDeleteOrder = New OleDb.OleDbCommand(SQL, connMotionera)
cmdDeleteOrder.ExecuteNonQuery()
'----- Stäng förbindelsen till databasen
connMotionera.Close()
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4 Resultat
Vårt arbete resulterade i en webbapplikation som innehåller de grundläggande
funktioner för varje webbshopp:
 Vår webbshopp är kopplad till en Access-databas som innehåller
information om registrerade kunder samt produkter och kundorder.
 En besökare av webbsidan får olika hälsorelaterad information genom
olika artiklar som handlar om motion och hälsosam kost.
 En besökare kan se webbshoppens sortiment i form av bild och text men
måste vara inloggad för att kunna beställa varor.
 En kund har tillgång till en virtuell kundvagn där han/hon kan modifiera
sina beställningar.
 Applikationen innehåller en admindel där administratören kan utföra
följande:
o byta lösenordet mot ett nytt
o lägga till en ny admin
o lägga till, modifiera och ta bort produkt
o visa alla kundbeställningar samt specifika detaljer för varje order
Vi anser att alla punkter i kravspecifikationen som beskrevs i början av
rapporten är uppfyllda men tycker ändå att många förbättringar kan
åstadkommas. I slutsats och diskussion redogör vi för möjliga förbättringar.
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5 Slutsats och diskussion
Varje projekt har naturligtvis sina begränsningar och brister. Vi diskuterade
kring applikationen vi skapade och kom fram till att det finns många
förbättringar som kan göras. Därför bestämde vi att utföra en testning på vår
applikation för att komma fram till eventuella förbättringar.

5.1 Test av applikationen
Innan applikationen kan levereras till kunden måste den testas för eventuella
buggar. Vi utförde en testkörning på applikationen och kom fram till följande:
 I kundtabellen i databasen hade vi bestämt att användarnamnet skulle
vara det unika värdet för tabellen dvs. att två kunder inte får ha samma
användarnamn. När vi testade registreringen upptäckte vi att
applikationen inte tillåter duplicering av lösenord heller. Vi gjorde en
felsökning och upptäckte buggen i databasen där lösenordkolumnen i
kundtabellen inte tillät dubbletter. Vi ändrade Indexeringen så att kunder
med olika användarnamn kan ha samma lösenord.

 Vid registrering av en ny kund borde lösenordet skrivas två gånger för
att säkerställa att lösenordet är skrivet på ett korrekt sätt. I vår
applikation har vi inte denna tjänst.

5.2 Förbättringar
Vi anser att applikationen kan förbättras genom att:
 Erbjuda tjänsten att få tillbaka bortglömda inloggnings uppgifter via epost.
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 I registreringsdelen ska en valideringskontroll läggas till för att
kontrollera att postnummer och telefonnummer är skrivna med siffror
istället för bokstäver.
 En valideringskontroll ska kontrollera att e-postadressen är skriven på
ett korrekt sätt.
 I vår applikation visas cykelbilder som nya sidor och ersätter ”vårt
sortiment”-sida. Ett bättre alternativ är att visa cykelbilder i popupfönster som står framför ”vårt sortiment”-sida i lagom storlek så att
kunden kan se både cykelbilden och cykeluppgifter.
 Ett e-postmeddelande ska skickas till kunden efter att han/hon skickar en
beställning. I meddelandet ska orderdetaljer beskrivas samt datum för
leverans.
 Alla hälso-artiklar ska sparas i databasen istället för att bakas in i koden.
 Applikationen ska utrustas med ett betalningssystem som erbjuder
kunden möjlighet att betala via Internet.
I administrationsdelen ska admin kunna skriva ut en orderinfo eller produktinfo
på papper.

5.3 Mer reflektioner kring FLASH
I sin artikel ”Flash: 99 % Bad”[19] är Jakob Nielsen mycket negativt inställd
mot Flash. Vi funderade på frågor som:
 Hur kan en välkänd forskare som Jakob Nielsen vara så ensidig
gentemot en ny teknik som Flash?
 Har Nielsen i dagsläget samma negativa uppfattningar kring Flash som
han beskrev i sin artikel i slutet av år 2000?
Efter granskning av ett antal Internetkällor kom vi fram till att den kritiska
inställningen som Nielsen hade mot Flash berodde på att:
 Vid tiden då Nielsen kommenterade Flash användes den nya tekniken
Flash utan hänsyn till användbarhetsprinciper. Webbutvecklare var
intresserade av att upptäcka olika finesser som Flash erbjöd till dem
 Tidiga versioner av Flash var inte integrerade med
användbarhetsprinciper. Till exempel tillbaka-knappen och bookmark
(favorit-sidan) på webbläsaren fungerade inte i Flash-applikationerna
eller varje utvecklare kunde skapa sin egen design av skrollbar
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 Webbutvecklare var så fascinerade av Flash finesser att många av dem
struntade helt enkelt i användbarhetsprinciper
 Nielsen har som mål att låta alla företag som skapar eller utvecklar
webbrelaterade applikationer att ta användbarhetsprinciper i beräkning.
Han säger bland annat: ”Jag tycker, i allmänhet, att många företag har
tagit till sig budskapet att användarvänlighet är en nyckel för deras
prestation på Internet[20]”
Ovanstående orsaker förklarar den starka reaktionen som Nielsen hade mot
Flash.
Nielsens bittra kritik mot Flash hade sina goda konsekvenser för Flash.
Företaget Macromedia som låg bakom uppfinning av Flash var tillräckligt
smart att samarbeta med Nielsen (två år efter hans artikel om Flash, år 2002)
för att vidareutveckla Flash så att den skulle stödja
användarvänlighetsprinciper. Nielsen i samarbete med Macromedia utvecklade
riktlinjer för att skapa praktiska, lättnavigerade och användarvänliga
webbapplikationer med hjälp av den senaste versionen av Flash nämligen Flash
MX. Tillsammans med sitt arbetslag (Nielsen Norman Group) utförde han
många tester på Flash-baserade webbapplikationer för att undersöka hur
effektivt kan de användas av olika typer användare. Hans målgrupp användare
omfattade till och med personer med funktionshinder. Han skrev en hel rapport
kring hur Flash-applikationer kan anpassas för personer med funktionshinder.
Rapporten är tillgänglig på följande hemsida:
(http://www.nngroup.com/reports/accessibility/flash/).
Nielsen uttryckte sin tillfredsställelse om samarbetet med Macromedia genom
att säga: ”Ansvarsfulla försäljare lyssnar på folkets giltiga synpunkter[21]”.
Flash MX utvecklades enligt Nielsens riktlinjer kring användarvänlighet.
Nedan följer exempel på förbättringar i Flash MX:
 Integration med olika webbläsare genom att införa tillbaka- knapp och
favorit-sida (bookmark)
 Införandet av standardverktyg bland annat textruta (textbox), comboruta (combobox), knappar (buttons), pane_ruta (panes), gitter (grids) och
(scrollbars)
Kevin Lynch, avdelningschef för mjukvaruarkitekt på Macromedia, berättade
om den goda utvecklingen i samarbetet mellan Macromedia och Jakob Nielsen,
han sade: ”Jag tror att Nielsen framförde bra synpunkter kring designanvändarvänlighet (i Flash)[22]”. Lynch tillade: ”Vi kommer att fortsätta
samarbetet med webbutvecklare och designer för att gynna det som verkligen
fungerar. Vårt mål är att göra Flash 99 % bra[23]”
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Nielsens inställning mot Flash ändrades efter samarbetet med Macromedia.
Han började påpeka hur Flash har integrerats med användarvänlighets
principer. I slutet av 2002 framförde Nielsen i en intervju några förbättringar i
Flash MX, han sade: ”Det har blivit några tekniska förändringar i Flash.
Framförallt stöd för tillgänglighet och tillbaka-knappen samt standardiserade
grafiskt gränssnitt komponenter, GUI (Graphical User Interface), så att
användare inte längre förbryllas av hemmagjorda skrollbars och liknande … .
Nuförtiden är Flash ett grafiskt gränssnitt verktyg med stöd för klient-server
tekniken på Internet, någonting som vi behövde för länge sedan[24]”

5.4 Förbättringar i vår ”Webbutik” tack vare AJAX
Som vi nämnde i teoretisk bakgrund ska man alltid överväga ifall det är
nödvändigt att använda en ny teknik på webbapplikationen eller inte. Orsaken
till det är att man inte behöver göra sin webbapplikation mer avancerad i
onödan.
Vi tycker att användning av AJAX var nödvändig i följande delar av vår
webbutik:
 Vi införde visning av datum och tid på första sidan av webbutiken. Först
prövade vi att visa datum och tid med följande JavaScriptkoden:
<script type="text/javascript" language="javascript">
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
setTimeout("Update()", 1000);
function Update()
{
prm._doPostBack('UpdatePanel1', '');
setTimeout('Update()', 1000);
}
</script>

Datum och tid kunde visas med ovanstående JavaScript med ett problem
uppstod. Problemet var att webbsidan flimrade hela tiden på grund av
kontinuerlig uppdatering av webbsidan. Vi löste problemet genom att använda
AJAX som möjliggjorde uppdatering av endast en liten del av sidan dvs.
etiketten (label) som visade datum och tid
 Vi separerade kundinloggning från admininloggning för att undvika
eventuella inloggningsfel genom att använda dynamiska, AJAXbaserade paneler (Collapsible Panel)
 Vårt formulär på registreringsdelen blev mer användarvänlig genom att
användaren fick ifyllningsanvisningar i form av dynamiska
textanvisningar i formuläretstextrutor samt olika fördefinierade
valalternativ i form av popup-rutor som stöder användaren i sitt val
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 Med hjälp av ”Accordion” AJAX-verktyget fick vi bättre struktur på
artiklar som handlar om hälsosam kost genom att samla alla artiklarna i
en och samma sida där användaren kan visa och dölja varje artikel i
taget. Vi behövde inte vara begränsade till 5 stycken undermenyer som
var länkade till 5 undersidor för visning av artiklar. Tack vare AJAX
fick vi möjlighet att samla upp till 15 stycken olika artiklar som
handlade om hälsosam kost på en och samma sida utan att det påverkade
designen negativt
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