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Abstract

Abstract
Web 2.0 is a current topic of the talk in computer circuits. There are more and
more use of the technology, and development are continuously evolving.
This report describes the techniques, methods and design behind Web 2.0.
The report describes the opportunities and benefits of Web 2.0. Databases,
languages and design tools has also been investigated and compared.
To the construction company Mac Freeze a dynamic website was created by
using the particular technologies AJAX, C # and Microsoft SQL Server. The
result was a page that works in real time without delays.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Webb 2.0 är ett aktuellt ämne som det pratas mycket om i datakretsar. Fler och fler
använder sig av tekniken och utvecklingen går ständigt framåt.
I den här rapporten beskrivs teknikerna, metoderna och designen bakom Webb 2.0. I
rapporten beskrivs möjligheterna och fördelarna med Web 2.0. Även databaser,
språk‐ och designverktyg har undersökts och jämförts.
Till byggföretaget Mac Freeze skapas en dynamisk hemsida men hjälp av bl.a.
teknikerna AJAX, C# och Microsoft SQL Server. Resultatet blev en sida som fungerar i
realtid utan fördröjningar.

Nyckelord
WEB 2.0
Ajax
ASP.NET
SQL
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1 Inledning
1.1 Frågeställningar
De frågeställningar examensarbetet bygger på är:
‐

Vad är WEB 2.0?

‐

Vilka teknikerna lämpar sig bäst för det?

‐

Vad kan man skapa med det?

1.2 Bakgrund
Mac Freeze är ett Byggföretag i Stockholm. De utför byggarbeten med maskiner efter
kundens önskemål. Vid start av nya projekt kontaktas företaget och arbetet
diskuteras. Företaget går att hitta på dess internetsida. Nackdelen är att sidan är så
pass svårtolkad och inaktuell att kunden ofta villar bort sig eller uppfattar
informationen föråldrad. Följden blir att Mac Freeze går miste om en kund.
För att väcka kundens intresse av företaget vill Mac Freeze att sidan ska utformas
efter Webb 2.0 konceptet, dvs. förstärka informationsflödet och göra det möjligt att
ändra innehållet snabbt och smidigt.

1.3 Syfte och mål
Målet med detta examensarbete är att lära sig AJAX och vidareutveckla en hemsida
med hjälp av tekniken, vilket leder till en bra förståelse och en bra hemsida som
fungerar i realtid. Kunden kommer att få en hemsida som fungerar enligt Web 2.0
konceptet istället för dagens ”platta” lösning. Beställaren som heter Mac Freeze ska
själva kunna styra sidan och kunna ändra den efter behov. Mac Freeze är ett
byggföretag som idag använder en oorganiserad hemsida vilket vilseleder flera
användare/kunder. Vi ska skapa en användarvänlig och lättövergriplig sida.

1.4 Avgränsningar
Även om vi skulle vilja så kan vi inte skapa en helt genomgående webb 2.0 sida med
tanke på beställarens krav. Användaren kan t.ex. inte dra och ändra panelerna, byta
färg eller ändra design läge på sidan. Vissa inställningar lämpar sig helt enkelt inte för
en företagssida som Mac Freeze, användaren får inte ändra sidan med tanke på
innehållet.
Vi kan inte heller beskriva alla de tekniker, programspråk och design krav som finns
idag med tanke på rapportens storlek. Vi ska dock försöka beskriva så många som
möjligt.
Vi kommer inte att anpassa sidan för funktionshindrade, då beställaren inte ställer
dessa krav.
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Sidan är till största del anpassad till Internet Explorer och Mozilla Firefox.

1.5 Disposition
Denna rapport är uppbyggd enligt Jönköpings Tekniska Högskolas mallar.
Inledningsvis kommer teoretiskbakgrund att beskriva de olika teknikerna som finns
idag för webbutveckling. Där beskrivs bl.a. program/utvecklingsspråk, databaser och
design. Efter vald teknik(se kapitel genomförande) skapas en hemsida enligt webb
2.0 konceptet som beskrivs i resultat delen.
Avslutningsvis för vi en diskussion om de slutsatser som vi kan dra av rapporten.
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Teoretisk bakgrund
2 WEB 2.0
2.1 WEB 2.0
Målet med Web 2.0 är att tillgodose kreativitet, informationsutbyte och till allra
största del ett samarbete mellan användarna av Web 2.0 applikationen dvs.
användarna kan påverka och vara en del av sidan.
2.1.1

Bakgrund

Web 2.0 är ett samlingsbegrepp som grundades av Tim O´Reilly inför deras konferens
i oktober 2004 för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben.
Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet
och samarbete. Någon officiell definition finns inte, men O’Reilly ville att det skulle
vara samlingsnamnet på de nya generationens webbtjänster som kommit, som
skiljde sig från de tidigare (Web 1.0) både i teknik, attityd och affärsmodell.
Enligt O'Reilly ska en webbsida uppfylla tre villkor för att få kallas Web 2.0:
‐

Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll

‐

Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.

‐

Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar.

Hur en Web 2.0 sida ska se ut råder det delade meningar om, men de generella
designtips som finns innehåller bland annat följande:
‐

Minimalistisk design

‐

Bilder

‐

Stora fonter

‐

Horisontell navigation

‐

innehåll
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Webb 2,0 är en ny vision av Internet som påverkar hur man arbetar och interagerar
med information på nätet. Web 2,0 är inte en särskild programvara eller ett
varumärke utan ett tillvägagångssätt för att använda nätverket till ett nytt och
personligt sätt. Allt detta gör att användaren lätt kan ta information från olika
webbplatser samtidigt och fördela på sina egna webbplatser för nya ändamål. [13]
2.1.2

Detta är Web 2.0

Web 2.0 webbsidorna utformas av hur användaren rör sig och använder sidan.
Användaren är i centrum och kan bidra till sidans innehåll, användaren ser sina
tidigare inlägg/bidrag och förändringar, webbplatsen blir mer än enkla formulär och
informationssidor.
Med aktiva användare och möjligheten att ta informationen vidare i andra
sammanhang, kan nya möjligheter och funktioner ta form på en webbsida.
Användaren kan använda sig av sidan på mer sätt än det var tänkt från början. Denna
kombination av funktioner och lösningar har fått ett eget engelsk ord ‐ Mashups. En
mashup är en applikation som kombinerar data från flera olika tjänster. Ett exempel
på detta är hur Google Maps (Googles webbplats med kartor) kopplats till en annan
webbplats som säljer bostäder (Hemnet.se). Man söker efter en bostad och kan även
se området den ligger i. [14]
2.1.3

Fördelar med Web 2.0

Internet håller på att växa ihop till en dynamisk enhet. Individen står i centrum
tillsammans med trender gentemot interaktion och sociala nätverk. Web 2.0 handlar
till stora delar om dialog och tvåvägskommunikation, det handlar om att tillgodose
användarens behov.[13]
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3 Program‐ utvecklingsspråk
3.1 Ajax
Begreppet innefattar både tekniska framsteg och affärsmässiga. Det handlar om
webbsidor som är interaktiva, bjuder på mycket och låter användarna bidra i stor
utsträckning till innehållet. Användarna blir sedan stora kända målgrupper för
anpassad marknadsföring.
3.1.1

Bakgrund

Ajax står för "Asynchronous JavaScript And Xml" och är framförallt en metod som gör
det möjligt att uppdatera endast vissa delar av en webbsida, t.ex. sådana som
användaren efterfrågar genom att klicka på dem.
Detta är dock inte detsamma som diskussionen statiska och dynamiska webbsidor,
som handlar om hur hela webbsidor skall skapas. En statisk sida ser alltid likadan ut
och utgörs av en Html‐sida. En dynamisk sida skapas på nytt varje gång och kan
därför variera. Innehållet hämtas då ur en databas eller liknande.
Men statiska och dynamiska sidor innebär fortfarande att en hel sida laddas i
webbläsaren. Med Ajax kan man alltså ta ett steg ytterligare.
Ajax är inte så användbart för traditionella webbsidor, som mer liknar dokument. I
stället fungerar Ajax bäst för sidor i artikelform, t.ex. bloggar eller nyhetssidor.
Grunden som Ajax bygger på är fortfarande Html och CSS, kompletterat med
JavaScript och XML
3.1.2

Detta är Ajax

Ajax är inte ett programmeringsspråk, utan en samling tekniker för att bygga
interaktiva webbsidor. I grunden bygger Ajax på en teknik som kallas
XMLHttpRequest. Bakom det svårtolkade ordet ligger möjligheten att anropa en
server via http‐teknik med hjälp av JavaScript. Idag behöver man däremot inte
fundera mycket på det tekniska ursprunget.
Nu finns stora möjligheter att låna skript och använda färdiga bibliotek för att göra
det enklare.

9

Inledning
Ajax är en är en samling av webbutvecklingstekniker som i stort används till att skapa
effektivare webbsidor eller webbapplikationer med bättre interaktionsmöjligheter.
Detta uppnås genom att mindre delar data byts ut på serversidan så att användaren
kan interagera med en webbsida utan att hela sidan behöver laddas om varje gång
data skall hämtas från servern. Ajax kopplas ofta till Web 2.0‐uttrycket eftersom det
många gånger används i sådana sammanhang, men Ajax är inget krav för att uppnå
Web 2.0. Med hjälp av Ajax kan man öka en webbsidas interaktivitet,
användarvänlighet, snabbhet och funktionalitet.
3.1.3

Fördelar med Ajax

Alla tekniker har sina för‐ och nackdelar. Fördelarna är många då man låter
besökarna interagera med webbinnehållet. På Google Maps kan man zooma in och
ut, tills synes utan att sidan laddas om. Man kan också förflytta sig över kartan
genom att ta tag i den och flytta runt. Innehållet uppdateras då dynamiskt och man
slipper se hela sidan laddas om på nytt.
Interaktiviteten är den stora fördelen och korta nerladdningstider en annan.
För och nackdelar delar med Ajax i korthet:
‐

Man följer standarder som alla kan använda.

‐

Det går att skapa effektiva arbetsflöden.

‐

Man sparar bandbredd genom att endast delar av sidan laddas om.

‐

Man kan skapa användarvänliga sidor.

‐

Användaren behöver ingen mjukvara annat än webbläsaren.

Vanligaste kritiken är att användaren inte alltid vet var han eller hon är på en sida.
Hur skall man kunna skapa bokmärken för ajaxbaserade sidor? [15]
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Skillnaden mellan modellen för en vanlig webbapplikation och en applikation som
använder sig av Ajax. [16]

3.2 ASP.NET
ASP.NET (Active Server Pages.Net) är en WEB utvecklingsteknik från Microsoft. En
del av .NET tillåter konstruktionen att bygga dynamiska Web applikationer och Web
tjänster genom att använda programmeringsspråk som VB.NET eller C#.[17]
ASP‐sidor fungerar bara tillsammans med Microsofts egna webbservrar och under
Windows. Vill du köra ASP.NET måste servern köra Microsofts Internet Information
Server. [4]
3.2.1

Bakgrund

Microsoft Active Server Pages (ASP) startade sitt liv som en allmän beta (v1.0) i
oktober 1996 vilket fungerade som en uppdatering till Internet Information Server
(IIS) 2.0. Från den stunden utvecklades ASP till version 2.x och till sist 3.0.
Tidigare på Webben bestod de flesta Webbsidorna av såkallade statiska sidor.
Sidorna behövde hela tiden modifieras manuellt. För att skapa Webbsidor som var
dynamiska och kunde uppdatera sig automatiskt behövde man dela upp en del av de
server‐teknologier, inklusive Microsofts Active Server Page (ASP). ASP skickades ut
till server sidan, där dens utdata hamnade på användarens Webb läsare, vilket tillät
servern att skapa dynamiska hemsidor baserade på användarens handlingar.
De här serverteknologierna är viktiga tillskott till utvecklingen av Webben. Utan dem
skulle Webbapplikationer som har kommit att bli vanliga idag, så som Amazon.com,
eBay.com, Facebook.com osv. inte vara möjligt att bygga. [18]
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3.2.2

Detta är ASP.NET

Internet fungerar enligt klient/server‐modellen. Två datorer samarbetar om att
utföra en uppgift och skickar informationen mellan varandra. Det vanligaste
scenariot är ett samtal mellan servern(en dator som lagrar information) och en
klient(en dator som vill åt informationen).
Klientdatorn skickar en informationsbegäran till serverdatorn. Serverdatorn svarar
genom att skicka den information som klienten bad om. Paradigment kallas
begäran/svarsmodellen (request/response model)
En webbserver är en dator som lagrar information om en webbplats: dess HTML‐
sidor, bilder osv. Klienten är besökare på webbplatsen.

Även om det här sättet att kommunicera och distribuera information är fantastiskt är
det ändå ganska simpelt och oföränderligt. Det går inte att tillhandhålla dynamisk
information eller bearbeta data. Servern väntar helt enkelt på att någon ska begära
information. Därefter skickar den data som lagras på hårddisken utan att en närmare
titt på vad som skickats. En statisk begäran utförs alltid i följande fyra steg:

1.

Klienten (webbläsaren) letar reda på webbservern utifrån dess URL,
t.ex. www.datorassistans.com

2.

Klienten efterfrågar en sida (t.ex. index.html).

3.

Servern skickar det begärda dokumentet.

4.

Klienten tar emot och visar dokumentet.

Så fort klienten har tagit emot informationen är processen klar. Servern har ingen
aning om vad klienten har för sig. Servern och klienten är två olika datorer, de
kommunicerar enbart under begäran/svarsprocessen. Så fort sidan är skickad bryr
sig inte servern om vad som händer.
Det är här serverbearbetningen träder in i bilden, det kan se ut på olika sätt. Det
finns bl.a. CGI (Common Gateway Interface) och Microsoft Active Server Pages, som
numera kallas ASP. I det här scenariot granskar servern vad som ska skickas iväg och
vad som ska tas emot från klienten. Servern kan plocka fram dynamisk data,
exempelvis från en databas, från beräkningar som den utfört eller vad som helst som
klienten kan tänkas begära. Det modifierade arbetsflödet ser ut på följande sätt:
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1.

Klienten (webbläsaren) letar reda på webbservern utifrån dess URL
(t.ex. www.datorassistans.com).

2.

Klienten efterfrågar en sida (t.ex. index.html).

3.

Servern analyserar den begärda filen och bearbetar eventuell kod i den.

4.

Servern översätter (om nödvändigt) resultatet av bearbetningen till
HTML och skickar det begärda dokumentet till klienten.

5.

Klienten tar emot och visar dokumentet.

Även i det här fallet är processen över så fort klienten har tagit emot sidan. Servern
har ingen aning om vad klienten håller på med, såvida den inte kommer in ytterligare
en begäran.
Bearbetning på klienten inträffar om man infogar programkod på en HTML‐sida som
klienten kan förstå och tolka. Koden är helt enkel HTML‐kod som webbläsaren kör.

Exempel enligt nedan:
html>
<head>
<script language=”JavaScript”>
<!‐
alert(“Hej världen!”);
//‐>
</script>
</head>
</html>
Om man har stött på kod som ska köras på klienten ser det här förmodligen bekant
ut. När webbläsaren tar emot sidan behandlar den alltihop som HTML‐kod. <scrip>‐
taggarna omger de del av sidan som innehåller kommandon ‐ ett script ‐ som
klienten ska köra.
Om webbläsaren har stöd för skript förstår den att rad 5 instruerar den att visa en
meddelande ruta för användaren med texten “Hej världen” [2]
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Nu ska vi skriva programmet lite annorlunda i VBScript.
Exemplet nedan visar “Hej världen” sju gånger i sju olika teckenstorlekar. När sidan
begärs kommer servern att köra scriptet. De två första samt den sista raden ligger
inte inom <% och %>, de kommer därför inte att exekveras som programkod. Den
tredje och femte raden markerar start och stopp för loopen. Den fjärde raden ligger
inom loopen och kommer därför att skickas en gång för varje varv. I den fjärde raden
finns <%=i%>, som flyttar över innehållet i variabeln till HTML, dvs. font size får ett
nytt värde för varje varv. Den tredje och femte raden är ren kod och skickas inte till
webbläsaren. Det är bara det som finns i HTML som sänds över inklusive det som
flyttas över till HTML.
<html><head></head>
<body>
<%for i = 1 to 7%>
<font size= '<%=i%>'>Hej världen!</font><br>
<%next%>
</body></html>

Servern har kört skriptet och returnerar ren HTML Om man höger klickar på sidan
och väljer “visa källa” ser man att servern har returnerat bara HTML som ser ut så
här:
<html><head></head>
<body>
<font size='1'>Hej världen!</font><br>
<font size='2'>Hej världen!</font><br>
<font size='3'>Hej världen!</font><br>
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<font size='4'>Hej världen!</font><br>
<font size='5'>Hej världen!</font><br>
<font size='6'>Hej världen!</font><br>
<font size='7'>Hej världen!</font><br>
</body></html>
Det framgår att loopen returnerat sju rader med “Hej världen!” och fontstorleken
motsvarar i:s värde i respektive varv. [19]

3.2.3

Fördelar med ASP.NET

När klienten begär en ASP‐sida kommer servern att exekvera ASP‐skriptet och lämna
ifrån sig resultatet av den processen. Det är skillnad mellan ASP‐skriptet och den
ASP‐sidan som lämnas till klienten. Asp‐skriptet är ett programskript som är fast,
detta skript lämnar ifrån sig en ASP‐sida. Denna ASP‐sida kan se olika ut för olika
användare. ASP skriptet exekveras på servern och lämnar ifrån sig bara det man vill
att den ska lämna ifrån sig, dvs. HTML och kanske AJAX script. Det innebär att all
programkod ligger skyddad på servern. Ingen obehörig kan komma åt det arbete
man lagt ned på att skapa sin internetapplikation. Det går att skapa en dynamisk
hemsida där koden körs på klienten, men i det fallet måste alltså programkoden
levereras till besökaren vilket innebär att vem som helst kan komma åt koden, stjäla
lösningar och hitta säkerhetsluckor. En sådan dynamisk sida består i allmänhet av
JavaScript som exekveras på klienten.
Det är av säkerhetsskäl starkt begränsat vad ett skript på klienten kan göra, och
därmed också vad applikationen kan göra. När skriptet exekveras på servern har man
mycket större möjligheter och kontroll.
ASP.NET är inte ett programspråk utan en teknik, som innebär att man blandar HTML
och ett programspråk i ett skript. När detta skriptet anropas kommer servern att
lämna ifrån sig HTML eller det programmeraren valt att skriptet ska lämna ifrån
sig.[19]

Skillnader mellan kod som körs på klienten och servern:
På klienten: Den här koden behandlas över huvud taget inte av servern. Det är
klientens ansvar helt och hållet.
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Koden ingår i skriptet: kommandon i klartext som instruerar klienten
att göra något.
Den används vanligen för att utföra dynamiska effekter hos klienten,
såsom att ändra en bild när muspekaren förs över den eller visa
meddelande rutor.
På servern: Den här koden körs enbart på servern. Eventuellt innehåll eller
information som koden framställer måste konverteras till vanlig HTML‐
kod innan den skickas till klienten.
Serverkoden kan också ingå i skript, men ASP.NET utnyttjar kompilerade språk. Den
används för att bearbeta innehåll och returnera data. [2]

3.3 JSP
JSP står för Java server pages, och är liksom Java utvecklat av Sun Microsystem. Det
här är troligen det mest utspridda skriftspråket för webbserver program. I JSP får
man tillgång till en mängd information om serverprogrammets och miljön som
skriptet körs i. I JSP finns också möjlighet att använda så kallade taggbibliotek. Det
ger möjligheten att skapa egna taggar i form av Java‐klasser. Taggarnas Java‐kod körs
av serverprogrammet när webbläsaren begär att få ett JSP‐dokument. Sådana
taggbibliotek gör det möjligt att plocka bort det mesta av Java‐koden ur JSP sidor.
Det gör att sidorna blir både lättare att skriva och att underhålla. [4]
3.3.1

Bakgrund

Java Server Pages (JSP) är en enkel, men kraftfull teknik för att generera dynamisk
HTML från en webbserver. De är utvidgningar av Java Servlets och gör det möjligt att
skilja skapande av innehåll från presentation av innehållet. JSP‐motorn är i sig en
Servlet som har suffixet.jsp kopplat till sig.
Nedanstående kod är ett exempel på hur en enkel JSP fil kan se ut:
<HTML>
<BODY>
<% out.println(”Hello JSP World”); %>
</BODY>
</HTML>
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Som synes liknar det ett vanligt HTML‐dokument. Det enda skillnaden är att det
tillkommer en rad javakod. Källkoden ovan sparas i en fil kallad HelloJSPWorld.jsp
som lagras i en katalog som ingår i webbserverns katalogstruktur. När en klient
försöker hämta filen kommer webbservern att känna igen filsuffixet.jsp och därmed
behandla dokumentet på ett speciellt sätt. Första gången dokumentet efterfrågas
kommer det att kompileras till en Servlet och lagras i primärminnet. Resultatet som
den genererar kommer att skickas till klienten som efterfrågade sidan. Om sidan
efterfrågas fler gånger kommer servern att kontrollera att filen inte ändrats och
använda det objekt som redan finns kompilerat.
3.3.2

Detta är JSP

Java Server Pages är en utvidgning av Java Servlets och för att kunna ta sig JSP‐
arkitekturen måste man förstå vad Java Servlets är. Dessa kan ses som tillägg till
serverprogram med javastöd. Den vanligaste tillämpningen är i en webbserver, där
Servlets kan utgöra ett effektivt, lättanvänt och plattformsoberoende alternativ. En
servlets är en modul som laddas dynamiskt för att hantera anrop från webbservern.
Den exekverar i en virtuell Javamaskin och eftersom den körs på server sidan är den
inte beroende av egenskaper hos klienten.
Användningsområden för Java servlets är många. De används för alla typer av
webbapplikationer.
Exempel:
En vanlig tillämpning av Java Servlets är ”skyltfönster” för e‐handel. Med en Servlet
går det att skapa en katalog baserad på innehållet i en databas och som kan
presenteras för kunden med dynamisk HTML. Kunden kan välja vilka varor som skall
beställas, ange betalning och leverans detaljer och sedan skicka informationen till en
Servlet. När denna har tagit emot beställningen kan den bearbeta data och
uppdatera databasen. Slutligen utförs leveransen. Alla dessa steg kan enkelt
implementeras med Java Servlets.
Servlets kan användas för att öppna och tillgängliggöra stora, föråldrade system över
webben på ett säkert sätt.
Detta var två exempel, för webbapplikationer är Servlets ofta ett mycket praktiskt
alternativ.
För att få säkra och pålitliga applikationer kan man använda sig av JavaBeans. En
JavaBean är en hundra procentlig Javakomponent som kan köras på alla virtuella
Javamaskiner. De kan laddas in i vilket program som helst. JavaBeans kan användas i
program för att få programmet att fungera som programmerare vill.
JavaBenas kan finnas i fyra olika former:
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Page

‐ Objekt med räckvidd satt till page kommer att vara åtkomliga endast
inom den sida där den är skapad. Så fort sidan är exekverad till klienten
eller förbrukad som resurs frigörs den.

Request

‐ Objektet med räckvidd satt till request kommer att vara åtkomlig i
sidor som behandlar samma förfrågan som den sida där objektet
skapades. Referenser till objektet frigörs när förfrågan är helt
färdigbearbetad.

Session

‐ Objektet med räckvidd satt till session kommer att vara åtkomlig så
länge som användaren är kvar på sidan eller efter en viss utsatt tid som
användaren varit inaktiv.

Application ‐ Objektet med räckvidd satt till applikation kommer att vara åtkomlig
för alla sidor som ligger i samma applikation.

Det är möjligt att använda databaser och skicka SQL förfrågningar genom att
använda antingen ODBC eller JDBC (Java Data Base Connectivity)
Det JDBC erbjuder är ett antal klasser som kan utnyttjas för att utveckla
databasapplikationer. Den enklaste användningen av JDBC kan beskrivas i fyra steg.
1.

Öppna en förbindelse till en databas,

2.

Utför en SQL fråga,

3.

Bearbeta resultatet,

4.

Stäng förbindelsen till databasen

Rekommenderad server för JSP är Apache Tomcat men det fungerar även bra med
vissa andra serverar.
3.3.3

Fördelar med JSP

För att programmera JSP används Java och av en JSP‐sida blir det en Java Servlet.
Fördelen med det är att den får Java språkets stabilitet, säkerhet och
minneshantering.[6]

3.4 PHP
Förkortningen PHP står för ”PHP: Hypertext Preprocessor”. PHP är en öppen källkod
och har utvecklats av en hel del frivilliga programmerare. Precis som JSP är PHP‐kod
främst tänkt att vara insprängd i HTML‐dokument.
PHP kan användas på många operativsystem och webbservrar [4]
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3.4.1

Bakgrund

PHP, förkortningen kommer ursprungligen från Personal Home Page Tools, men står
idag som sagt för PHP Hypertext Preprocessor är populärare än någonsin. För att
vara ett nästintill okänt begrepp till att bli ett av de stora serverbaserade
skriptspråken. Mannen bakom Rasmus Lerdorf, hade förmodligen aldrig förutsett
vilken enorm genomslagskraft det fått.
3.4.2

Detta är PHP

För att skapa PHP behöver man inget speciellt verktyg. Vanliga Anteckningar
(Notepad) går bra. PHP‐koden blandas med HTML på samma sida. All kod skrivs inom
speciella avgränsare, nämligen <?php och ?>. Taggarna går också att förkorta till <?
Och ?>. Ett exempel:
<?
echo ”Mitt första PHP‐skript!<br>”;
echo ”fint, eller hur??”;
?>
Som exemplet visar står hela innehållet mellan avgränsningarna. Texten står mellan
dubbel ”. Man kan även lägga till parenteser runt texten om man vill:
Echo (”Mitt första php‐skript!<br>”);
Varje kodsats avslutas med ett semikolon. På den första raden finns även en HTML‐
tagg, <br>. Texten skickas då ut till sidan som HTML‐kod och radbrytning sker.
Taggarna kan kapsla in ett helt stycke med kod eller läggas runt varje kodrad. Man
kan skriva så här:
<? Echo ”Mitt första PHP‐skript!” ?>
<br>
<? Echo ”fint, eller hur?” ?>
Textsträngarna saknar i detta exempel semikolon. Eftersom avgränsarna befinner sig
på samma rad som koden, behöver man i dessa fall inte ha med semikolonet. Det
behöver man bara ta med när flera kodsatser ska exekveras i ett och samma stycke.
All PHP‐kod omvandlas till HTML på webbservern av PHP‐tolken.
En inledande tagg kan också skrivas som <?php. Skriptet ser ut så här:
<?php
echo ”mitt första PHP‐skript!<br>”;
echo ”fint, eller hur?”;
?>
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Man väljer i konfigurationen om man ska använda kortvarianten av taggarna. Istället
för att använda avgränsare till koden går det att ange att sidan innehåller ett skript,
och att språket är PHP. Avgränsningarna ersätts då med skripttaggar:
<script language=”php”>
echo ”Mitt första PHP‐skript!<br>”;
echo ”fint, eller hur?”
</script>
Utan variabler är möjligheten till dynamiskskript ytterst begränsande. En variabel
fungerar som en behållare av någonting. Vill man t.ex. fånga upp en användares
namn via en textruta i ett formulär, måste man lägga in det i en variabel. Namnet
varierar mest troligt från gång till gång. Variabler i PHP har en sak gemensamt, de
inleds alltid med ett dollartecken. När man döper sina variabler finns det vissa regler
man måste hålla sig till. Ett variabel namn kan bestå av bokstäver, siffror och
understryckningstecken (_ ).
Exempel:
<?php
$Namn = ”Mattias”;
echo $Namn;
<br>
$Årtal = ”1982”;
echo $Årtal;
<br>
$_Yrke = ”Dataingenjör”;
echo $_Yrke;
?>
I PHP kan du inte deklarera variabler till att vara av en speciell sorts datatyp. Vilken
typ av variabel som skapas, är beroende av det värde den tilldelas. Däremot kan man
typomvandla en variabel till att behandlas som en speciell datatyp. PHP har stöd för
fem olika datatyper:
‐

Array (Vektor)

‐

Floating‐point numbers (Flyttal)

‐

Integer (Heltal)

‐

Object (Objekt)

‐

String (Sträng)
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Styrstrukturen är avgörande för vad som kommer att hända i koden, vilken väg som
kommer att följas. Genom att testa olika uttryck får man olika saker att inträffa. Om
ett speciellt villkor är sant, då ska dessa saker hända, annars blir det något annat.
Eller så kan man instruera koden att göra vissa saker, så länge som det här villkoret
är sant.
Enligt den så kallade strukturteoremet består koden i ett program av tre olika delar:
‐

Sekvens

‐

Selektion

‐

Iteration

Sekvens betyder följa, dvs. kommandoraderna läggs i den ordning de ska utföras.
Koden läses uppifrån och ner.
Selektion står för urval, vilket betyder vissa delar av koden kan utföras beroende på
exempel variabelns värde.
Iteration betyder upprepning. Vissa delar i koden kan upprepas, tills ett speciellt
uttryck visar vara sig sant eller falskt. Exempelvis kan koden upprepas hundra
gånger, istället för att skriva hundra rader med kod.
3.4.3

Fördelar med PHP

Fördelarna är att PHP är snabbt, stabilt samt enkelt att lära sig. Med PHP finns det
bra möjligheter att skapa dynamiska webbplatser. Stöd finns för de flesta databaser
så som MySQL eller Access.[5]

3.5 C#
C# är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som utgör en
del utav .NET plattformen. Programspråket är det bäst lämpade för att utveckla
ASP.NET applikationer.
C# bygger i stora delar på C och C++ men har även mycket likhet med JAVA.
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3.5.1

Bakgrund

C# skapades utav av den danske programmeraren Anders Hejlsberg. Som senare
kom att bli chefsarkitekt för C#. Microsoft ville ha ett programspråk som liknande
JAVA men som man själv ägde och var mer inriktat mot Windows. Programspråket
blev ISO standardiserat år 2001 som ISO/IEC 23270 och version 2.0 släpptes år 2005 i
samband 2005 års version av Microsoft Visual Studio. Version 3.0 släpptes i samband
med .NET Framework 3.5 i november 2007.
3.5.2

Detta är C#

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk. Källkod som är skriven i C#
kompileras av en kompilator till MSIL‐kod som i sin tur exekveras i en virtuell maskin,
CLR (se Ordlista).
“Hello, World” är av tradition det program man introducerar programspråk med. I C#
kan det se ut så här:
// A Hello World! program in C#
using System;
namespace HelloWorld
{
class Hello
{
static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Hello World!");
// Keep the console window open in debug mode.
System.Console.WriteLine("Press any key to exit.");
System.Console.ReadKey();
}
}
}
[20]
Variabler
En variabel i C# har alltid ett namn, scope/skyddsnivå, en datatyp och ett värde.
Namnet på variabeln är valbart men det får inte börja med siffror och innehålla
specialtecken som används i andra sammanhang i språket t.ex. ”+ ‐ / *”.
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Datatyp
Alla variabler i C# har en datatyp. Datatypen talar om vad det är för något som
variabeln innehåller eller skall kunna innehålla.
Det finns en många så kallade enkla datatyper som strängar (string) heltal (int) m.fl.
Variabler som skall innehålla enkla datatyper deklareras på följande sätt.
int Tal;
int Tal2=5;

//Deklaration utan värde tilldelning
//Deklaration med värde tilldelning

Datatypen i C# kan också vara någon form av objekt. En variabel som skall kunna
innehålla en
viss typ av objekt deklareras med det önskade objektets klassnamn som datatyp. En
variabel som skall innehålla ett Userobjekt deklareras på följande sätt.
User myUser;
User myUser2=new User();
[21]
3.5.3

//Deklaration utan värde tilldelning
//Deklaration med värde tilldelning

Fördelar med C#:

‐

Det är lätt att lära sig, liknande syntaxer som C, C++ och Java.

‐

Flera användningsområden som t.ex. kompilerat språk på en lokal dator och
som språk i ASP.NET. Det gör att det lätt att länka samman klientdatorns
program med serverdatorns program.

‐

Enkel integration med andra Microsoft‐baserade programvaror.

‐

Det kan användas utan licenser och speciella utvecklingsverktyg.

Nackdelar med C#:
‐

En relativt långsam programkörning. Tillämpningar i C# körs i en virtuell
maskin vilket bl. a innebär att programmet kompileras just innan det körs.
Vilket leder till en fördröjd startfas.

‐

Programspråket är starkt bundet till Microsoft plattformen.[20]
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4 Databaser
4.1 Databaser
Databaser är en samling av data som lagras på ett organiserat sätt. En databas är
som ett arkivskåp, arkivskåpet är en plats där du lagrar data.
När man lagrar information i arkivskåpet kastar man inte bara ner den i en låda. De
lagras i arkivmappar för olika ämnen som senare går att använda för att samla ihop
relaterad data. När det gäller databaser motsvaras en sådan arkivmapp av en tabell.
En tabell är ett strukturerat register som kan lagra en viss typ av data. En tabell kan
t.ex. innehålla ett kundregister, en produktkatalog eller någon annan förteckning av
information.
De data som lagras i en tabell är en viss typ av data eller förteckning. Man lagrar t.ex.
inte ett kundregister och ett orderregister i samma tabell i en databas. Istället skapar
man två tabeller – en för varje register. Varje tabell i en databas har ett namn som
identifierar den. Det namnet är alltid unikt, dvs. ingen annan tabell i databasen kan
ha samma namn.
Tabeller innehåller kännetecken och egenskaper som definierar hur data ska lagras i
dem. Bland dessa finns information om vilken sorts data som kan lagras, hur den är
uppdelad, namn på enskilda delar av informationen och mycket mer. Denna
uppsättning av information som beskriver en tabell kallas schema. Schema används
bl.a. för att beskriva specifika tabeller i en databas såväl som hela databaser.
Tabeller består av kolumner. En kolumn i en tabell innehåller en viss typ av
information. Varje kolumn innehåller en viss typ av information. I en kundtabell kan
t.ex. en kolumn innehålla kundnummer och ett annat kundnamn. På samma sätt
lagras gatuadress, postnummer och ort i separata kolumner. Varje kolumn i en
databas har en datatyp som anger vilken typ av data som kolumnen ska innehålla.
Om kolumnen t.ex. ska innehålla siffror ska datatypen vara numerisk. Om kolumnen
istället ska innehålla datum, text, noteringar, valuta osv. får man använda ett
passande datatyp för att ange detta. Datatypen begränsar den typ av data som kan
lagras i en kolumn (förhindrar t.ex. att man skriver in bokstäver i ett numeriskt fält).
Datatyper underlättar också sorteringen av data och är viktig för optimera
användandet av diskutrymme.
I en tabell lagras data i rader. När man sparar en post lagras den i en egen rad. En
kundtabell kan lagra en kund per rad, antalet rader motsvarar det antal poster som
tabellen innehåller.
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Varje rad i en tabell ska ha en kolumn(eller flera) som innehåller ett unikt värde så
man kan särskilja olika poster från varandra. En tabell som innehåller kunder kan
använda kolumnen med kundnummer, medan en tabell som innehåller beställningar
kan använda kolumnen med beställningsnummer. Om man har en tabell som
innehåller personalförteckning kan man använda kolumnen med
anställningsnummer eller personnummer.
Den kolumnen(eller de kolumnerna) som man använder för att särskilja de olika
raderna från varandra i en tabell kallas för primärnyckel. Man använder primärnyckel
för att hitta en viss rad. Utan en primärnyckel blir det svårt att uppdatera eller ta
bort specifika rader i en tabell.[1]
4.1.1

Relationsformer

Första normalformen 1NF
En relation är i första normalformen om dess termer är odelbara och uppträder
endast en gång. Det innebär att varje attribut i en databas endast får innehålla ett
värde och att varje rad måste vara unik jämfört med andra rader i tabellen.

Andra normalformen 2NF
En relation är i andra normalformen om den är i 1NF och varje attribut beror på hela
nyckeln.
För att vara i andra normalformen, 2NF, måste tabellen vara i första normalformen.
Det får inte finnas några fullständiga funktionella beroenden mellan delar av
primärnyckeln och attribut i tabellen. Däremot behövs inte några andra delar av
primärnyckeln för att definiera beroendet.
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Tredje normalformen 3NF
En relation är i 3NF om den är i 2NF och ingen egenskap är transitivt beroende av
nyckelbegreppet.
3NF är starkare än 2NF och om man upptäcker transitivt beroende måste man dela
upp relationen i två tabeller. Bilden ovan är även i 3NF.[22]
4.1.2

Sammanfattning

Databas:

Ett register, består vanligtvis av en eller flera filer, som lagrar
organiserad data.

Tabell:

En strukturerad förteckning med data av en speciell typ.

Schema:

Information om layouten och egenskaper hos databaserna och
tabellerna.

Kolumn:

Ett fält i en tabell. Alla tabeller består av en eller flera kolumner.

Datatyp:

Anger vilken typ av data som kan lagras i en kolumn. Varje kolumn i en
tabell har en datatyp som begränsar vilken typ av data kolumnen kan
innehålla.

Rad:

En post i en tabell.

Primärnyckel: En kolumn, eller flera, i en tabell där värdet i varje rad ska vara
unikt.[1]

4.2 SQL
Historien om SQL Började i ett IBM‐labb i San Jose, där SQL utvecklades under
sjutiotalets slut. Initialerna står för Structured Query Language, och språket uttalas
som bokstäverna eller ”sequel”. Det utvecklades ursprungligen för IBM‐produkten
DB2(ett relationsdatabas‐henteringssystem, förkortas RDBMS) som fortfarande kan
köpas och köras på flera plattformar. Faktum är att SQL är en nödvändig
förutsättning för ett RDBMS‐system. [12]
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Målsättningen med SQL var att vilken produkt som helst som kan använda SQL ska
kunna prata med vilken annan produkt som helst som kan SQL. Man ska kunna bygga
applikationer som arbetar med data lagrat i ett stort antal olika
relationsdatabassystem genom att använda ett gemensamt databasspråk. Men även
om det finns en standard i SQL så har varje databasleverantör sin egen dialekt på
språket för att effektivt kunna hantera just deras databas.
För att råda bot på de olika dialekterna samlades ett stort antal hård‐ och
mjukvaruföretag. Mer än 30 företag, bl.a. Microsoft, bildade gruppen SQL Access
Group. Gruppens mål var att definiera en gemensam uppsättning av SQL för att
kunna prata SQL med varandras databaser. Tillsammans utvecklade de någonting
som kallades Common Language Interface(CLI) som det gemensamma SQL‐språket.
Alla applikationer som använder CLI ska kunna arbeta mot de olika företagens
databassystem. Samtidigt utvecklade Microsoft en CLI‐standard för arbetsplatser och
kallade den för Open Database Connection (ODBC).
För att kunna skapa dynamiska sidor med databaser på internet måste man förr eller
senare lära sig frågespråket SQL. [8]
SQL ger programmerare och databasadministratörer möjlighet att:
‐

Ändra en databas struktur

‐

Ändra systemets säkerhetsinställningar

‐

Lägga användarbehörighet till databaser och tabeller

‐

Fråga en databas om information(Query)

‐

Uppdatera databasens innehåll

Genom att använda SQL tillsammans med något skriptspråk får man ett mycket
kraftfullt redskap. Några funktioner man kan utföra mad SQL:
‐

Infoga nya poster

‐

Skapa urval av poster i postsamlingar där man kan bläddra fram och tillbaka
mellan posterna

‐

Söka efter information i en eller flera tabeller

‐

Sortera poster

‐

Ändra poster i grupp eller enskilt

‐

Radera poster i grupp eller enskilt

‐

Länka samman tabeller med olika relationer[8]
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4.3 Microsoft Access
Microsoft Access kan användas för allt t.ex. hålla ordning på en enkel lista till ett fullt
fungerande bokföringsverktyg. MS Access är ett utvecklingsverktyg för
relationsdatabaser. En relationsdatabas är en databas där du kan gruppera data i en
eller flera skilda tabeller som kan kopplas(relateras) till varandra genom att använda
fält som i varje kopplad tabell. Relationsdatabaser är en av de mest mångsidiga
databaser som utvecklats. I MS Access har man enkelheten i en lokal databas och
kraften i en relationsdatabas i ett och samma packet.[10]
Microsoft Access är en klientbaserad databashanterare. Den senaste versionen heter
Microsoft Access 2007. Databasmotorn som följer med Access heter Jet. Detta är en
databasmotor som är anpassad för lite mindre behov. MS Access kan maximalt ha
255 användare dock rekommenderar Microsoft högst 20 användare samtidigt.
Databasen för max ha 2 GB med data. [10]
Access är avsett att användas på en PC, men innehåller ändå ett enklare
säkerhetssystem. Med denna produkt kan man bygga frågor och lagra dem i
databasen. Dessutom ligger hela databasen och alla dess objekt i en enda fil.[12]

4.4 MySQL
MySQL är en databashanterare för relationsdatabaser. Användningen av denna
hanterare har fort blivit mycket spridd. MySQL är en snabb, stabil och lättanvänd
databashanterare. Den lämpar sig både för nybörjare som erfarna utvecklare, för att
bygga avancerade databasdrivna webbsidor och program. [7]
MySQL är en fri programvara, licensierad under GNU General Public License.
Programmet är skrivet av och underhålls av det svenska företaget MySQL AB i
Uppsala. De säljer support och servicekontrakt samt affärsmässiga licensierade
kopior av MySQL. Programmets huvudsaklige utvecklare är finlandssvenske Michael
Widenius och Davis Axmark.
Den 16 januari 2008 meddelade SUN Microsystems att de köper MySQL AB för en
miljard dollar.
MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom Linux men finns även för
ett flertal andra operativsystem, så som, Mac OS X, Solaris och Windows.[23]

4.5 Microsoft SQL server
I slutet av 80‐talet ville Microsoft skapa en relationsdatabas för att konkurera med
IBM och Oracle. Ett samarbete inleddes med Sybase och Ashton‐Tate och
resulterade i Sybase SQL server. I början av 90‐talet gick företagen skilda vägar och
Microsoft satsade på att utveckling av SQL server. SQL server är en kraftfull
relationsbaserad databashanterare som bygger på SQL frågespråket. Senast verision
är SQL Server 2008 och lanserades i augusti 2008.[26]
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Fördelar:
‐ Hög säkerhet och kryptering
‐ Analys‐ och rapporttjänster som tillval
‐ Effektiv komprimering, lagring och integration
‐ Snabb och enkel säkerhet backups
‐ Lätt att övervaka, kontrollera och fördela resurser [25]
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5 Design
Visual Studio.Net

5.1

Det är visserligen möjligt att skapa ASP.NET‐webbprogram i Anteckningar eller någon
annan textredigerare, men om man arbetar professionellt med ASP.NET så vill du
troligen arbeta med VisuanalStudio.Net miljö. Fördelarna med VisuanalStudio.NET
över enkla textredigerare är:
1.
2.

Robust hantering av projekt filer och multiprojekt.
Integrering med Microsoft Visual SourceSafe kontrollmiljö för öppen
kod.
Visual Tools för arbete med serververktyg för webbtjänster
(Webservices) och webbformulär (Web Forms) samt databasverktyg.
Förpackning och utdelningstjänster av webbprogram.
Stöd för flera programspråk inom samma IDE, inklusive arv och
felsökning.

3.
4.
5.

Några programspråk som VisualStudio.Net stöder:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

COBOL
Pascal
Perl
C++
C#
Visual Basic.Net
Jscript [9]

Om man vill skapa ett webbprogram(Web Application) i ASP.NET i VisualStudio.Net
så följ dess stag:
1.
2.

Öppna Visual Studio.Net
Det finns tre metoder att öppna dialogrutan för nytt projekt:
o Klicka på create a New Project‐länken på Visual Studio.Nets startsida
o Klicka på New Project‐knappen, placerad i verktygsrutan
o Välj New Project från filmenyn

I dialogrutan för nya projekt, välj önskat projektspråk, välj aktuell mall (Web
application) och skriv in önskat projektnamn (TESTapp1) och placering.
VisualStudio.Net skapar en ny webbapplication tillsammans med fysiska och virtuella
kataloger för projektet.
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Enligt bilden ovan är ett webbprogram skapat med ASP.NET.
I det nya webbprogrammet går det att skapa fler ASP.NET sidor(Web Forms), i
programmet har det skapats en ny sida med namnet WebForm 1.aspx. Eftersom det
sällan räcker till med en ända sida så skapar vi ytterligare en nya.
1.

I likhet med att skapa ett nytt projekt är det flera vägar man kan välja
för att skapa en ny ASP.NET‐sida till applikationen. Vilken man bör välja
beror på hur man vill arbeta.
o I solution Explorer‐fönstret, Höger klicka på applikationsnamnet och
välj sedan add web form. Du kan också välja add new Item och
därefter Web Form från mallexemplen i dialogrutan Add New Item.
o Klicka på knappen Add New Item i VisualStudio.NET‐rutan. Du kan
också klicka på ned‐pilen intill denna knapp och sedan välja Add New
Form från popup‐menyn.
o Välj Add New Form(eller Add New Item) från projektmenyn.

Alla dess alternativ öppnar Add New Items dialogruta, som visas i bilden under.
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2.

I dialogrutan Add New Item, välj Web Form‐mallen och specificera ett
namn på den nya sidan och klicka på Open. VisualStudio.Net skapar
sidan, adderar den till projektet och öppnar den i Web Forms Designer.

Nu är startsidan är skapad för den nya applikationen. Istället för att använda HTML‐
text, använd label control(en av ASP.NETs serverkontroller) för att visa “Hejsan
världen!”
Följ dess steg:
1.

Öppna Web Forms i design läge och placera musen över verktygsrutans
flik.(som standard finns den på vänster sida)

2.

När verktygsrutan visar sig, kontrollera att Web Form paletten är
aktiverad. Om den inte är aktiv, kan man klicka på dess titelruta och
aktivera den.

3.

Med Web Form paletten aktiv, dubbelklicka på Label Control entry.

4.

För att få Label control att visa den text du önskar måste du ändra dess
textegenskaper. Klicka till höger om Text entry i Properties‐fönstret,
och ändra därefter texten till Hejsan världen! Enligt bilden nedan.
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5

Fortsätt genom att spara sidan genom att klicka på Spara knappen i
verktygsrutan. Du kan också spara genom att välja Save <filnamn> från
filmenyn.

6

Eftersom webbformulärsidan automatiskt lägger till en modul med
bakom liggande kod för webbformuläret, måste du skapa ditt projekt
innan du kan lägga ut sidan.
När projektet ska skapas välj Build från Buildmenyn.

7.

När du sparat Web formulär sidan och konstruerat programmet, kan
man se sidan i ett inbäddat läsarfönster genom att högerklicka på sidan
och välja View in Browser.
[9]

Val av programspråk
VBSript (Visual Basic) står som förval i ASP server. När servern stöter på ett ASP‐block
förutsätter den att det är VBScript. Om man vill använda ett annat språk kan detta
anges
separat. <%@Language=VBScript%> anger att hela sidan innehåller VBScript,
<%@Language=JScript%> anger Jscript. Man kan även låta enskilda programblock
köras i ett för blockets särskilda språk. Istället för att omge blocket med <% och %>
om ger man det med:
<script languages=vbscript runat=server>
for i = 1 to 7
</script>
runat=server är viktigt annars tror servern att scriptet skall köras på klienten.[19]
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5.2 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) är stilmallar som används till att styra och formge
webbsidans layout. Så som färg, teckensnitt, justering av text och objekt. Tekniken är
ett sätt att anpassa webbsidan med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup
och installerade typsnitt. Tekniken utvecklades av Håhon Wium Lie och Bert Bos år
1994.
En av fördelarna med CSS är att flera mallar kan användas och de har då företräde
inbördes så att en "huvudmall" med de övergripande formateringarna kan ersättas
på en lägre nivå av en "lokal mall" som då gäller före huvudmallen. CSS separera
innehåll och struktur i dokument. All formatering bör ske i externa mallar vilket gör
att mängden kod i själva dokumentet minskar betydligt och gör att sidorna blir
mindre och där med får en snabbare webbsida. Då samma mall används för varje
dokument behöver inte webbläsaren läsa in stilmallen på nytt varje gång en ny sida
anropas.
5.2.1

CSS i extern mall

Det här är den vanligaste användningen av CSS där ett externt dokument som
innehåller formateringen kopplas till alla de sidor som ska tillämpa formatet. Namnet
på CSS‐mallen måste ha filtilläget .css och namnet på mallen i exemplet nedan är
"stilmall.css".
Den här metoden är mest effektiv, om formateringen ska ändras behöver du bara
göra det i ett enda mall dokument. Här uppfylls målet med att separera innehåll och
struktur i dokumenten.
5.2.2

CSS i dokumentet

CSS formatering angiven direkt i dokumentet kan användas när vissa sidor ska avvika
från huvudmallens formatering. Den här metoden är inte lika effektiv som att
använda en extern CSS mall. Om formateringen ska ändras måste det utföras i varje
dokument som använder formateringen.[24]
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Figuren visar ett exempel på en enkel CSS deklaration i ett HTML‐dokument.
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6 Genomförande
Denna del av rapporten beskriver hur arbetet har gått tillväga från planering och
utvärdering till val av tekniker och förbättring av webbsidan.

6.1 Planering och utvärdering
Arbetet började med att planera och detaljredovisa det önskade resultatet.
Frågeställningar stakades upp och hemsidan planerades och diskuterades med Mac
Freeze där deras önskemål började växa. Vi satt upp en projektplan som
uppdaterades och finslipades under arbetets gång.
Projektet delades in i tre delar. En skrivdel(informationsinsamling om de olika
teknikerna), en utvecklingsdel av hemsidan samt en sammanställningsdel av
rapporten(där delar som genomförande och resultat diskuteras).

6.2 Val av tekniker och förbättring av webbsidan
Efter att ha begränsat arbetet valde vi vissa tekniker och beskrev dem i delen
teoretisk bakgrund. Eftersom arbetet skulle få en känsla och vara webb 2.0 sökte vi
efter de bästa teknikerna. Valet föll på en blandning av AJAX, C# och ASP.NET. AJAX
möjliggör att vissa delar av sidan uppdateras istället för hela, C# underlättar arbetet
då tekniken är så pass komplex och ASP.NET möjliggör att hemsidan får en smidig
och lätthanterlig design. ASP.NET fungerar även bra i webbläsare som Internet
Explorer och Fire Fox, vilket var ett av målen.
Valet av databas blev relativt enkelt med tanke på tidigare valda tekniker, Microsoft
SQL server. En stabil och bra databas som lämpar sig för vår hemsida.
Med hjälp av dessa tekniker skapade vi en företagssida som Mac Frezze själv i
framtiden kan drifta och underhålla men samtidigt behålla konceptet Webb 2.0.
Designen byggdes på ett enkelt sätt så användaren/kunden lätt kan orientera sig på
sidan. Webbsidan är dock allt annat än lätt utformad rent kodmässigt. Mac Freeze
som själva blir Admin över sidan kan i framtiden styra och ställa som de vill. Sidan
lever upp till kriterierna för Webb 2.0 med dess dynamiska utformning samt de
kriterier som Mac Freeze själva ville ha med. Efter många försök, med olika tekniker
och metoder, samt ett samtycke med Mac Freeze har vi lyckas komma dit vi ville.

6.2.1

Kravspecifikation

Efter dialog med företaget utarbetades en kravspecifikation. Kundens krav var att de
ville ha en lätt navigerad, användarvänlig webbsida där information om
verksamheten, företaget och pågående projekt presenteras. Samt att de ville ha ett
admingränssnitt där Mac Freeze själv lätt skulle kunna uppdatera och underhålla
webbsidan.
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6.2.2

Målgruppsanalys

Målgruppen var given så analys behövde vi inte genomföra. Målgruppen är kunder
och samarbetspartners. Företaget gav klara besked om vad de ville ha på webbsidan
och gav oss fria händer med att ta fram en informationsstruktur, snygg och
användarvänlig design.
6.2.3

Utveckling av webbsidan

Först av allt började vi fundera kring färger och skissa på olika design förslag. Vi tog
hänsyn till metodik kring användarvänlighet och layout. Figur nedan visar det vi kom
fram till och hade som underlag när vi började utveckla själva sidan.

Designen byggdes på ett enkelt sätt så användaren/kunden lätt kan orientera sig på
sidan. Webbsidan är dock allt annat än lätt utformad rent kodmässigt. Mac Freeze
som själva blir Admin över sidan kan i framtiden styra och ställa som de vill. Sidan
lever upp till kriterierna för Webb 2.0 med dess dynamiska utformning samt de
kriterier som Mac Freeze själva ville ha med.
Efter att vi tagit fram en design började vi skissa på en navigationsstruktur. Se bild
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Själva utvecklingen började med att vi skapade en version av sidan i HTML/CSS för
att få en känsla av hur den riktiga applikationen skulle komma att bli. Vi skulle även
se om vår navigationsstruktur skulle räcka eller om vi skulle behöva utöka till fler
sidor. Vi skapade även grunden för det grafiska användargränssnittet för
applikationen.
Nästa steg var att börja skapa applikationen med dess funktionalitet i Visual Web
Developer. Utvecklingen av själva AJAX funktionerna började med en experimentell
fas där vi provade oss fram till ett önskat resultat. Parallellt med utveckling av
funktioner arbetade vi med att modulera fram en databas i Microsoft Visio som vi
senare överförde till SQL server 2005. Databasen utformad så att vi skulle kunna
lagra all information och text som finns på webbsidan.
Därefter började vi forska kring hur vi skulle uppdatera webbsidan och kom fram till
att vi skulle använda oss utav en HTML editor, WYSIWYG ‐ What you see is what you
get. Detta skulle möjligöra för kunden uppdatera sin sida på ett smidigt sätt vilket var
ett av deras största krav.
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7 Resultat
7.1.1

Applikationen/webbsidan

I detta kapitel kommer vi att visa den färdiga webbapplikationen med skärmdupar
och kommentarer kring applikationens komponenter och funktioner.
Webbsidan är utformad med hjälp av två masterpages. En för sidor där vi inte
behöver någon undermeny och en för de sidor med lite mer information där vi är i
behov av att använda en undermeny. En masterpage är en huvudsida som styr själva
webbsidans utformning. T.ex. består vår masterpage av en huvudmeny, sidfot och 3
olika contenplaceholders. En contenplaceholder är en behållare där man sedan
laddar in olika sidor och kontroller. Första contenplaceholdern är till för
undermenyn, andra för att ladda in själva sidinnehållet och tredje för att ladda in en
högerställd kolumn med information som är specifik för varje sida.
7.1.2

Startsidan/Hem

Startsidan innehåller ett snyggt välkomnande bildspel i flash. Under bildspelet hittar
vi information om företaget, med en länk för vidare läsning. Till höger finns det
information om vad för projekt som just pågår på Mac Freeze, dessa är länkar som
tar dig till en mer detaljerad beskrivning om vartdera projektet. Samt senaste
pressmeddelandena även dessa är länkar som tar dig vidare till respektive
pressmeddelande. Vi har även valt att ha en liggande toppnavigation för att kunna
utnyttja sidans bredd maximalt med text och bilder så att layouten blir luftig och lätt
att läst.
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7.1.3

Verksamheten

Under fliken verksamhet i huvudmenyn finner du företagets verksamhet. Den är
uppdelad i 3 undersidor, en för vardera avdelning. Bygg, åkeri och maskin.
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Klickar man på någon av dem följde länkar kommer man till en mer specifik sida för
respektive avdelning. Här finner du information och till höger har vi lagt till en AJAX
funktion som kallas collapspanel. Vår collapsepanel består utav 3 panels, en head,
content och en bottom. När man expandera panelen visas contenpanel. Man kan
välja om den skall vara expanderad eller minimerad som standardvärde.
Collapsed="False" . I dessa panels kan man sedan lägga in text, länkar, bilder eller annan
kod. Vi har valt att lägga in text, bilder och länkar som rör vardera avdelning.

Här följer ett exempel på hur koden för en collapspanel kan se ut:
<cc1:CollapsiblePanelExtender ID="CollapsiblePanelExtender2" runat="server"
TargetControlID="ContentPanel" ExpandControlID="TitelPanel"
CollapseControlID="TitelPanel" Collapsed="False"
ImageControlID="Image1" ExpandedImage="Img/collapse.jpg"
CollapsedImage="Img/expand.jpg" SuppressPostBack="true" >
</cc1:CollapsiblePanelExtender>
<asp:Panel ID="TitelPanel" runat="server" CssClass="CollapsePanelHeader">
<div style=" padding‐top:10px; font‐family:Verdana; margin‐left:15px; font‐size:11px;">
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="Img/collapse.jpg" />
&nbsp;&nbsp; Miljöinstruktioner</div>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID="ContentPanel" runat="server" CssClass="CollapsePanelContent">
<div style=" padding‐top:10px; font‐family:Verdana; padding‐left:15px; font‐size:10px;">
<table><tr><td>Miljöinstruktioner för förare av maskiner.</td></tr>
<tr><td></td></tr>
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<tr><td>‐Kontroll</td></tr>
<tr><td>‐Spill</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td><a href=”om_mac.aspx?page=17”>Läs mer</a></td></tr></table>
</div></asp:Panel>
<asp:Panel ID="BottomPanel" runat="server" CssClass="BottomPanel">
</asp:Panel>

7.1.4

Om Mac Freeze

Här finner man information om företag. Den är uppdelad i 4 större kategorier.
Pressrum, Miljö, kort om Mac Freeze och arbeta hos Mac Freeze. Dessa sidor har
sedan ett antal under kategorier. Layouten för dessa sidor består av en högerställd
meny, ett område i mitten för innehåll samt en collapspanel med information
relaterad till respektive kategori. Vi skapade en meny med en undermeny med hjälp
av AJAX teknik. Komponenten vi använde oss utav kallas accordion. En accordion
består utav 2 delar en head och en content panel. De olika content panels kan man
sedan dölja och visa. I dessa panels kan man sedan lägga in kod, text eller bilder. I
vårt fall valde vi att lägga in länkar.
Här följer ett kod exempel på hur en accordion kan se ut.
<cc1:Accordion ID="MenyAccordion" runat="server" SelectedIndex="0"
HeaderCssClass="accordionHeader"
ContentCssClass="accordionContent" FadeTransitions="true"
FramesPerSecond="40"
TransitionDuration="250" AutoSize="None">
<Panes>
<cc1:AccordionPane ID="AccordionPane5" runat="server">
<Header>
<a href="om_mac.aspx?page=10" class="accordionLink">Pressrum</a>
</Header>
<Content>
<a href="om_mac.aspx?page=11">Pressmeddelanden</a><br />
<a href="om_mac.aspx?page=12">VD´n har ordet</a><br />
<a href="om_mac.aspx?page=13">Just nu</a>
</Content>
</cc1:AccordionPane>
<cc1:AccordionPane ID="AccordionPane6" runat="server">
<Header>
<a href="om_mac.aspx?page=14" class="accordionLink">Miljö</a>
</Header>
<Content>
<a href="om_mac.aspx?page=15">Miljöpolicy</a><br />
<a href="om_mac.aspx?page=16">Vårt miljöarbete</a><br />
<a href="om_mac.aspx?page=17">Miljöinstruktioner</a>
</Content>
</cc1:AccordionPane>
</Panes>
</cc1:Accordion>
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I en accordion kan man bestämma vilken av contenpanelsen som skall ha standard
värdet för visning. Det löste vi med en enkel kod i codebehind filen.
if (PageChoice == "14" || PageChoice == "15" ) {
MenyAccordion.SelectedIndex = 1; // här bestämmer vilken av contenpanelsen som skall visas
}

Ett annat problem vi hade när vi utvecklade sidan Om Mac Freeze var att vi ville byta
ut den högra collapspanelen med information som skulle passa vardera kategori. Det
löst vi också med en liten kod i codebehind filen.
if (PageChoice == "14" || PageChoice == "15" ) {
// load the control
Control MyControl = (Control)LoadControl("miljo_right.ascx");
// add the control
mainContent.Controls.Add(MyControl);
}

Eftersom vi hade byggt upp sidan med 3 olika contenplaceholders kunde vi ladda just
den högra kontrollen med rätt collapspanel genom att enkelt kolla vilken sida man
var på sedan ladda in web user controlen för collapspanel.
Första sidan man får upp är Kort om Mac Freeze är finns information om företaget,
affärsverksamhet, information om marknaden. Här kan man sedan klicka sig vidare
för att läsa om historiken kring företaget, organisationen och policy.
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De flesta sidor är likadant uppbyggda som sidan kort om Mac Freeze utom sidan
Pressrum. Den är lite annorlunda uppbyggt där har vi lagt in två datalister som
hämtar data från pressmeddelande tabellen respektive just nu tabellen. Båda
datalistorna printar ut 4 topp posterna i tabellerna dvs. de 4 senast inlagda. Klickar
man sedan på ett pressmeddelande kommer man till en sida där ett
pressmeddelande mer utförligt presenteras. Samma sak gäller för just nu på Mac
Freeze. Där kan man se mer utförlig information om vartdera projekt som pågår på
Mac Freeze. Collapspanel i detta fall visar information om press chefen samt en länk
till VD har ordet där ägaren av företaget informerar om viktiga ting.
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7.1.5

Kontakta oss

Här finner man telefonnummer, information om vart företaget ligger samt att man
kan kontakta företaget via kontaktformulär.

Kontaktformuläret har vi byggt in olika kontroller som kollar att användaren har fyllt i
uppgifter i de obligatoriska fälten t.ex. RequiredFieldValidator och
RegularExpressionValidator för att kontrollera att en korrekt e‐post adress skrivits in.
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7.1.6

Admingränssnittet

Användaren av admingränssnittet möts av en inloggnings sida. Användarnamn och
lösenord jämförs med värden i databasen.

När man loggat in på adminsidan kommer man till en startsida som ser väldigt lik
själva webbsidan så som kunderna ser den, dock är den stora skillnaden att
administratören kan redigera text på vardera sida i applikationen. Allt ifrån redigera
text, bilder, publicera pressmeddelanden till att lägga in flash bildspel och ändra i
layouten. Vi spenderade mycket tid till att fundera hur vi skulle lösa editor
problemet. Först var vi inne på att skapa en egen HTML Editor men insåg att det
skulle vara alldeles för mycket jobb och ta väldigt lång tid. Så vi började forska kring
vad det finns för olika editors på marknaden. Efter att ha provat ett par stycken fann
vi en editor som heter Cute Editor. Denna smarta lösning visade sig passa oss
utmärkt. Vi gjorde så att all kod som editorn genererade lagras i databasen under
respektive sida som vi editerade.
Detta är de enda rader kod man behöver lägga in på sin sida:
<%@ Register TagPrefix="CE" Namespace="CuteEditor" Assembly="CuteEditor" %>
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<CE:Editor id="Editor1" runat="server" Height="400px" Width="1020px" /> <br />
<asp:Button id="btnUpdate" onclick="Submit" Runat="server" Text="Submit"></asp:Button>

Samt lade vi till en del rader kod i codebehind filen så fick en funktion som vi precis
var ute efter. Editor1.Text = text; Detta gjorde att vi kunde ladda vår editor med data
från datorbasen. Lika lätt var det att hämta den genererad kod från editorn och lagra
den i databasen. string update_text = Editor1.XHTML;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
String ConnectString = (sökväg till databasen)
SqlConnection con = new SqlConnection(ConnectString);
con.Open();
String sql = "select * from texter where namn='1'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
string text = reader[1].ToString();
Editor1.Text = text; // <---}
reader.Close();
con.Close();
}
protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
string update_text = Editor1.XHTML; // <---string ConnectString = (sökväg till databasen)
SqlConnection con = new SqlConnection(ConnectString);
string sql = "UPDATE texter SET text='" + update_text + "' WHERE namn='1'";
SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.CommandText = sql;
cmd.Connection = con;
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}

Bilden nedan visar hur du enkelt kan skapa tabeller.
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Bilden nedan visar hur du kan lägga till grafik så som bilder och flash.

Du har tre olika views att välja i mellan normal, HTML och preview. Normal ser ut
som word eller Dreamweaver, HTLM läget kan du se själva koden som genereras då
du lägger till tabeller, bilder, länkar, text etc. Preview läget är så det kommer se ut
när kunden ser den.
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Då koden som Cute Editor genererar kan vara ganska mycket tecken visade sig det
att vi hade gjort ett bra val på databas. Hade vi t.ex. valt MS Access hade vi aldrig
kunnat lagra så mycket tecken som en av våra minsta sidor är uppbyggt av.
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8 Slutsats och diskussion
Det visade sig tämligen omgående efter påbörjat arbetet med ASP.NET, Ajax och
tillhörande Cute Editor inte var så stabilt som vi hade önskat. Trots att det uppnått
en skarp version var mängden buggar och saknad funktionalitet överhängande.
Mycket tid gick åt till att experimentera med de olika komponenterna och att hitta
vägar runt problemen.
Då Ajax gör det möjligt att implementera visuella effekter på ett enkelt sätt i en
webbapplikation har det skett i denna applikation. På ett par sidor är mängden
information som skall visas långt större än vad som får plats. Lösningen blev att
använda en tilläggskomponent som ger upphov till dragspelseffekter. Ett fåtal
rubriker presenteras för användaren där ett klick på en rubrik frambringar den
information som finns under rubriken samtidigt som övrig information döljs.
I en vanlig webbapplikation har det krävts att sidan laddats om för att användaren
skall få en korrekt respons. Detta fördröjer responstiden och ger användaren en
mindre angenäm samspel med systemet.
För att lösa detta problem har Ajax matats in och på så sätt fått ner responstiden.
Webbapplikationen har goda förutsättningar för att utvecklas vidare allteftersom
behov uppstår. Förslag som handlar om förbättringar och utbyggnader av webbsidan
som syftar till att förändra användargränssnittet och funktionaliteten har påträffats
under arbetets gång. Detta kan Administratören(ägaren för sidan) nu göra själv med
hjälp av de funktioner som webbsidan erbjuder.
Det har blivit tydligt för oss under arbetets gång att en webbapplikation har mycket
att tjäna på att utvecklas med någon form av Ajax‐teknik. Även små enkla
applikationer kan få ett mycket bättre användargränssnitt med hjälp av Ajax.
Framförallt innebär tekniken med uppdatering av enskilda delar av en webbsida
många problem som annars uppstår med omladdningar försvinner.
Även om Webb 2.0 tillsammans med en företagssida inte är det första man tänker på
så har vi gjort ett försök att koppla ihop dem. Resultatet blev skapligt, vi kunde inte
genomföra allt som vi ville pga. beställarens krav. Sidan blev dock ett rejält lyft för
företaget.
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