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Abstract 

This thesis presents the development of a complete website for Grenna 
Museum, which includes the construction and administration of a web shop. 

The technical implementation is based on a ready-made design provided by the 
company Cargando. Based on this design the foundation of the website was 
constructed from scratch using technologies such as XHTML and CSS. 
Dynamic content – both textual and imagery – and functionality were added 
using ASP.NET and its accompanying programming language C#. A Microsoft 
Access database was used to store information about products as well as text 
content, both of which are editable in the administrative interface. 

The result shows that a powerful e-commerce application can be developed 
using the tools that the .NET framework provides. The website is ready to be 
deployed and the cooperative work between the author and the assigner has 
worked extremely well. 
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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar utvecklingen av en komplett webbsida för Grenna 
Museum innehållande en administrerbar webbutik. 

Implementationen är baserad på designoriginal från företaget Cargando. 
Baserat på denna design skapades grunden till webbsidan med hjälp av tekniker 
såsom XHTML och CSS. Därefter lades dynamiskt innehåll i text- såväl som 
bildformat till med hjälp av ASP.NET och språket C#. En databas skapades för 
att lagra textinnehåll såväl som produktinformation, båda vilka är möjliga att 
redigera i webbsidans administrationsgränssnitt. 

Resultatet av arbetet är en fullt fungerande webbapplikation med avancerade 
möjligheter till produktadministration. Arbetet har visat att verktygen som 
.NET-ramverket erbjuder varit lämpliga att nyttja för applikationer av denna 
typ. Webbsidan är redo att lanseras och samarbetet mellan författaren och 
uppdragsgivaren har fungerat mycket väl. 

 

Nyckelord 

ASP.NET, ADO.NET, C#, webbutveckling, webbutik, e-handel, 
administrationsgränssnitt 
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2 Inledning 

Användningen av Internet och World Wide Web som en plattform för handel 
och försäljning har idag en ganska lång historia. Från att ursprungligen enbart 
ha bestått av ett sammanlänkat nätverk av statiska dokument främst avsedda för 
informationsutbyte mellan forskare och vetenskapsmän utvecklades World 
Wide Web under 1990-talet till att bli ett kraftfullt och effektivt sätt för företag 
att marknadsföra produkter och tjänster. Det blev snart nödvändigt att kunna 
formatera och presentera information på mer raffinerade sätt än som statiska 
sidor med bild och text. Tekniker som vuxit fram – främst avancerade 
programmeringsmöjligheter på serversidan – har bidragit till förbättringar och 
utvidgningar för vad som är möjligt att göra på webben. 

En webbutik består oftast av en mängd samverkande komponenter: avancerad 
scriptkod på serversidan, en databas som lagrar information om produkter, 
enklare scriptkod som förbättrar användarens interaktion med webbsidan på 
klientsidan och så vidare. Det är ett komplext arbete att konstruera en fullt 
fungerande webbapplikation för produktförsäljning från grunden och att 
dessutom göra den möjlig att administrera på ett så användarvänligt sätt som 
möjligt, men tack vare framväxten av välstrukturerade och väldokumenterade 
kraftfulla scriptspråk för webbutveckling har möjligheterna att utveckla 
avancerade interaktiva webbapplikationer utökats och i viss mån förenklats.  

Arbetet som presenteras i denna rapport är en del i magisterutbildningen i 
Internetteknik vid Ingenjörshögskolan i Jönköping och har utförts åt reklam- 
och designbyrån Cargando, som fått i uppgift att designa en ny webbplats åt 
Grenna Museum. Webbplatsen innefattar förutom vanliga informationssidor 
även en administrerbar webbutik. Mer detaljerad information om detta 
samarbete tas upp i nästa sektion. 
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2.1 Syfte och mål 

Detta examensarbete består av en grundlig litteraturstudie av 
webbprogrammeringsplattformen ASP.NET som mynnar ut i en fullständig 
implementation av en komplett webbsida åt Grenna Museum med tillhörande 
webbutik innehållande avancerade möjligheter till produkt-, nyhets- och 
innehållsadministration. Kund är stiftelsen Grenna Museum och 
uppdragsgivare är Erik Persson på design- och reklambyrån Cargando. 

Detaljerade och testbara mål för webbsidans innehåll med fokus på dess 
ingående funktionalitet tas upp i Bilaga 1, Kravspecifikation. 

2.2 Metod 

Baserat på designoriginal från Cargando har webbsidans struktur byggts upp 
med hjälp av XHTML och CSS, tekniker som beskrivs i kapitel 3. En databas 
har konstruerats, vars syfte är att lagra all textbaserad information på 
webbsidan, information om samtliga produkter i webbutiken samt information 
om kunder och genomförda beställningar. 

Funktionalitet för produktnavigering, genomförande av köp samt 
administration (möjlighet till redigering) av webbsidans innehåll har därefter 
implementeras med hjälp av ASP.NET och språket C#. Detta utgör huvuddelen 
av arbetet. 

Avslutningsvis sker en avstämning där det testas i vilken utsträckning den 
utvecklade webbapplikationen uppfyller den målbeskrivning 
kravspecifikationen utgör. 

2.3 Avgränsningar 

Arbetets omfattning innefattar inte grafisk design av webbsidan utan enbart 
konstruktion av densamma baserat på kravspecifikation samt designoriginal 
från Cargando. Webbplatsen inklusive webbutiken ska dock vara fullt 
implementerad och möjlig att driftsätta vid tiden för examensarbetets slut. 

2.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel tas relevant teoretisk bakgrund om 
webbprogrammering och databasåtkomst upp i kapitel 3, med fokus på 
användningen av ASP.NET och C#. Därefter redovisas i detalj genomförandet 
av utvecklingen av webbsidan i kapitel 4. En analys av resultatet tas upp i 
nästföljande kapitel varefter en diskussion och sammanfattning av arbetet följer 
i kapitel 6. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel innehåller förklaringar av begrepp och tekniker som anses särskilt 
relevanta inom området webbprogrammering. Fokus ligger på 
serverprogrammering i allmänhet och webbutvecklingsplattformen ASP.NET i 
synnerhet. Kapitlet inleds dock med en kortare omnämning av de mest 
grundläggande teknikerna för generell webbprogrammering. 

3.1 Grundläggande webbprogrammering 

Att utveckla webbsidor på Internet innebär enkelt definierat att skapa kod för 
att på ett generellt sätt presentera ett visuellt resultat till användaren. All 
användning av World Wide Web bygger på samspelet mellan server och klient, 
vilket kort kan beskrivas som en tredelad process: 

1. Klienten (användaren) efterfrågar en resurs på en webbserver 

2. Servern skapar och returnerar ett svar till klienten, innehållande HTML-
kod för den aktuella webbsidan 

3. Klientens webbläsare tolkar HTML-koden och ritar upp webbsidan 

Utveckling av webbsidor på Internet bygger vanligtvis på utveckling av kod 
som är avsedd att köras på webbservern, något som brukar benämnas server-
side programming eller programmering på serversidan. Det finns dock ofta 
även möjlighet att på klientsidan påverka den mottagna webbsidans innehåll på 
olika sätt. Vanligtvis sker denna påverkan med hjälp av scriptspråket 
JavaScript, vilket erbjuder direkt interagerbarhet med den kod webbservern 
skickat till klienten [9]. 

3.1.1 HTML 

Sidbeskrivningsspråket som används för publicering av innehåll på World 
Wide Web är HTML, Hypertext Markup Language, och utvecklades 
ursprungligen av Tim Berners-Lee på CERN 1993. Flera versioner av HTML 
har utvecklats sen Berners-Lees ursprungliga varav den senaste är version 4.01, 
publicerad 1999 som en W3C-rekommendation1. 

HTML används för att beskriva strukturen och innehållet av en sida genom 
användningen av element med olika egenskaper, s.k. taggar, vilka inleds med 
<-tecknet (”mindre än”) och avslutas med > (”större än”). Exempelvis skapas i 
HTML en hyperlänk till en annan sida med hjälp av elementet <a>. Detta kan se 
ut på följande sätt: 

                                                 
1 http://www.w3.org/TR/REC-html40/ 
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Figur 1: HTML-kod för hyperlänk 

Här används attributet href för att specificera vilken HTML-sida hyperlänken 
ska gå till. Texten mellan elementets start- och sluttaggar anger länktexten [5]. 

3.1.2 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets och är en metod för att enkelt och tydligt 
påverka HTML-elementens visuella utseende. Genom användning av CSS 
separeras beskrivning av innehållet från stilen av densamma vilket får stora 
fördelar, i synnerhet vid större webbprojekt med flera medverkande 
medarbetare [2]. 

Med CSS kan man antingen välja att påverka ett HTML-dokuments samtliga 
element av en viss typ, eller att enbart skapa en mall som sedan kan tillämpas 
på valfritt HTML-element. 

För att exempelvis ange att samtliga länkar på en HTML-sida ska ha röd text 
kan följande stil användas: 

 
Figur 2: Exempel på CSS-stil 

Vill man istället skapa en fördefinierad mall och tillämpa den på ett valfritt 
HTML-element kan följande CSS-kod användas: 

 
Figur 3: Exempel på egendefinierad CSS-mall 

Att tillämpa den nyskapade stilen med namnet redLink på länken i Figur 1 görs 
genom användningen av attributet class enligt följande: 

 
Figur 4: Användning av fördefinierad CSS-mall 

CSS-mallar kan antingen definieras i den HTML-fil de är avsedda att användas 
i, eller i ett separat dokument med filändelsen .css, som sedan länkas in i 
HTML-dokumentet med hjälp av elementet <link> : 

 
Figur 5: Länkning av CSS-mall från extern fil 

<link href="css/styles.css" rel="stylesheet" type=" text/css" /> 

<a href=”sida.html” class=”redLink”>Länk</a>  

.redLink{ color: red; }  

a{ color: red; }  

<a href=” sida.html”>Länk</a>  
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3.1.3 XML/XHTML 

XML (eXtensible Markup Language) är precis som HTML ett 
beskrivningsspråk och används för att beskriva data i olika former, men till 
skillnad från HTML är det enbart till för beskrivning av data, dvs. inte för 
publicering av data. XML har inga ”inbyggda” element eller taggar utan måste 
definiera sådana på egen hand. Tillåtna element definieras vanligtvis i ett 
XML-schema [6]. 

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) är ”uppföljaren” till HTML 
och baseras som namnet antyder på XML, vilket gör det till en striktare och 
renare version av HTML. Målet är att XHTML på sikt helt ska komma att 
ersätta HTML [6]. 

3.2 Programmering på serversidan 

Webbservern, vars huvudsakliga uppgift är att leverera HTML-kod till 
klientens webbläsare, har under webbens många aktiva år utvecklats och ny 
funktionalitet har tillkommit. En tidig viktig innovation på serversidan var CGI, 
Common Gateway Interface, vilket erbjöd möjligheten att köra kompilerade 
program på servern, vilkas syfte var att på ett eller annat sätt påverka den 
HTML-kod som returnerades till klienten. 

Sedermera skapades rena scriptbaserade tekniker för serverprogrammering, 
varav ASP (Active Server Pages) och PHP (PHP Hyptertext Processor) kom att 
bli de absolut vanligaste. Samtliga tekniker innehar dock den gemensamma 
egenskapen att returnera HTML-kod till klientens webbläsare. 

3.2.1 ASP 

Microsofts tidiga teknik för programmering på serversidan heter ASP och 
erbjuder möjligheten att skriva relativt avancerade kodavsnitt inbakade i 
webbsidan, som påverkar sidans innehåll innan den skickas till klienten i 
HTML-format. Sidor innehållande ASP-scriptkod sparas i filer med filändelsen 
.asp för att webbservern ska tolka dem korrekt. 

När klienten efterfrågar en webbsida i ASP-format utför webbservern en 
tolkning (exekvering) av de avsnitt av scriptkod som sidan. Denna tolkning 
sker varje gång sidan laddas, vilket gör att ASP brukar benämnas som en 
interpreterande teknik. 

Scriptspråket som främst används för utveckling av ASP-sidor är VBScript, ett 
Visual Basic-liknande språk som upplevs som simpelt och lätt att lära sig, men 
som saknar många funktioner som mer avancerade programmeringsspråk 
såsom C/C++ och Java besitter. 

Ett exempel på en enkel ASP-sida kan se ut som i följande exempel: 
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Figur 6: Enkelt ASP-script 

För att ange att ett scriptavsnitt ska köras på sidan kapslas det in mellan 
taggarna <% och %>. I exemplet körs metoden Response.Write  med argumentet 
Date , vilket resulterar i en utskrift av dagens datum. 

3.2.2 ASP.NET 

ASP.NET är Microsofts senaste plattform för webbprogrammering på 
serversidan. .NET erbjuder ett massivt klassbibliotek som sammanför tidigare 
mycket olika och svårtolkade API:er vilket gör det till ett kraftfullt val av 
teknologi. Som webbutvecklare har man dessutom ett urval av en mängd olika 
programmeringsspråk att välja bland, däribland det populära och syntaktiskt 
Java-liknande C#. Några av de största fördelarna med ASP.NET är dess 
objektorienterade natur samt den logiska separationen av design och kod 
genom användningen av code-behind, vilket är av stor uppskattning då designer 
och programmerare enklare kan arbeta parallellt. 

Code-behind innebär att en webbsidas HTML-struktur och dess bakomliggande 
scriptkod effektivt separeras genom placering i separata filer. En ASP.NET-
sida som använder språket C# består i de flesta fall av två filer: en fil med 
ändelsen .aspx som innehåller HTML-element, CSS och JavaScript, samt en fil 
med ändelsen .aspx.cs (kallad code-behind-fil) vilken innehåller scriptkod som 
körs på webbservern. 

För att i code-behind påverka ett HTML-element som definierats i .aspx-sidan 
måste det aktuella elementet ”objektifieras”, en procedur som gör elementet 
programmatiskt åtkomligt på serversidan. Detta görs genom att sätta HTML-
attributet runat  till ”server”  för det aktuella elementet. Dessutom måste varje 
element som önskas påverkas från code-behind ha ett unikt värde definierat för 
sitt id -attribut. 

Den scriptkod som placeras i code-behind-filen kompileras till en dll-fil vilket 
medför två fördelar: dels skyddas källkoden då den blir omöjlig att läsa, dels 
sker tolkningen av koden snabbare [3]. 

Klassbiblioteket i .NET finns tillgängligt genom s.k. namespaces. Varje code-
behind-fil inleds med en referens till samtliga namespaces vars tillgång önskas. 

Ett exempel på en simpel webbsida med ASP.NET och code-behind som visar 
dagens datum demonstreras i Figur 7 och Figur 8. 

<html> 
  <head> 
    <title>Enkelt ASP-script</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>Dagens datum är <% Response.Write(Date) %>. </h1> 
  </body> 
</html> 
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Figur 7: Enkelt ASP.NET-sidan (exempel.aspx) 

Koden i Figur 7 inleds med ett s.k. Page-direktiv, vilket förutom att visa vilket 
programmeringsspråk som används även definierar sökvägen till code-behind-
filen, samt vilket namespace och klass sidan ärver ifrån Dessa deklareras i 
code-behind-filen, se Figur 8. 

I HTML-koden objektifieras <td> -taggen för åtkomst från code-behind och dess 
id -attribut sätts till ”exempelCell”. 

 
Figur 8: Code-behind för ASP.NET-sidan i Figur 7 (exempel.aspx.cs) 

C#-koden i Figur 8 inleds med referenser till två nödvändiga namespaces, utan 
vilka resterande kod inte skulle vara tolkningsbar av .NET. Därefter deklareras 
vilket namespace den kommande koden tillhör, vilket bör vara samma för 
samtliga filer tillhörande det aktuella projektet. Klassdeklarationen anger 
klassens namn samt att den ärver från namespacet System.Web.UI.Page. 

Datamedlemmen exempelCell deklareras med åtkomsttyp ”protected” vilket 
gör den tillgänglig i den aktuella klassen samt i alla eventuella nedärvda 
klasser. Datamedlemmens typ är HtmlTableCell, vilket är en en inbyggd klass i 
namespacet System.Web.UI.HtmlControls som tillhandahåller programmatisk 
åtkomst för HTML-elementet <td> . 

using System; 
using System.Web.HtmlControls; 
 
namespace projektnamn 
{ 
  public class exempel : System.Web.UI.Page 
  { 
    protected HtmlTableCell exempelCell; 
    private void Page_Load(object sender, System.Ev entArgs e) 
    { 
      exempelCell.InnerHtml = DateTime.Today.ToShor tDateString(); 
    } 
    . . . 
  } 
} 

<%@ Page language="c#" Codebehind="exempel.aspx.cs"  
    Inherits="projektnamn.exempel" %> 
<html> 
  <head> 
    <title>Enkelt ASP.NET-exempel</title> 
  </head> 
  <body> 
    <table> 
      <tr> 
        <td runat=”server” id=”exempelCell”></td> 
      </tr> 
    </table> 
  </body> 
</html> 
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Metoden Page_Load  anropas automatiskt när den aktuella webbsidan begärs av 
klientens webbläsare. Här utförs större delen av all programmering som 
påverkar HTML-resultatet som returneras till klienten. I exemplet sätts 
datamedlemmen exempelCell:s strängvariabel InnerHtml till ett uttryck som 
genererar en strängvariabel innehållande dagens datum. Resultatet av denna 
operation blir att dagens datum infogas mellan HTML-tabellens inledande och 
avslutande <td> -element. 

3.2.3 Serverkontroller (Server controls) 

Serverkontroller (eller webbkontroller) är inbyggda i .NET och existerar i 
namespacet System.Web.UI.WebControls. En serverkontroll är ett objekt som 
enkelt förklarat motsvarar ett eller flera HTML-element. Serverkontrollen 
skapas som namnet antyder på servern och ASP.NET omvandlar sedan 
kontrollen till HTML-kod vid körning.  Ett exempel på en enkel serverkontroll 
(Figur 9) samt dess resulterande HTML-kod (Figur 10) följer: 

 
Figur 9: Exempel på serverkontroll 

 
Figur 10: Serverkontrollens resulterande HTML-kod 

Vissa serverkontroller är betydligt mer avancerade och har ett stort antal 
användningsområden, vanligtvis resulterande i stora mängder genererad 
HTML-kod. Ett exempel på en vanlig serverkontroll som kan användas för att 
generera HTML-kod utifrån innehållet i en datakälla är Repeater [3]. 

En Repeater kan bindas till en datakälla och skapa förutbestämd HTML-kod 
baserad på antalet objekt i källan. En datakälla som ofta är lämplig att använda 
är ett DataReader-objekt, vilket förklaras mer i detalj i avsnitt 3.3.2. I följande 
exempel används en ArrayList som datakälla, vilket är en enkel lista som kan 
lagra ett obestämt antal objekt av valfri typ. 

 
Figur 11: Exempel på användning av Repeater (aspx-fil) 

<table> 
<asp:Repeater ID="repeater" runat="server"> 
<ItemTemplate> 
  <tr> 
    <td> 
      <%# Container.DataItem %> 
    </td> 
  </tr> 
</ItemTemplate> 
</asp:Repeater> 
</table> 

<input type=”button” id=”knapp” value=”Klicka här” / > 

<asp:Button ID=” knapp” Runat=”server” Text=”Klicka här ” />  
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I detta exempel används en Repeater för att skapa och fylla tabellrader med 
data i form av namn som hämtas ur en datakälla. Elementet ItemTemplate  
används för att definiera den resulterande HTML-koden som ska genereras för 
varje objekt i datakällan där Container.DataItem motsvarar objektet. Datakällan 
skapas och binds till Repeatern i code-behind: 

 
Figur 12: Bindning av en datakälla till en Repeater (aspx.cs-fil) 

Den resulterande HTML-koden får ett utseende liknande Figur 13: 

 
Figur 13: Repeaterns resulterande HTML-kod 

3.2.4 Användarkontroller (User controls) 

En användarkontroll är en egenskapad serverkontroll, definierad i en fil med 
ändelsen .ascx (och .ascx.cs för code-behind med C#), som precis som en 
vanlig ASP.NET-sida kan innehålla både statisk HTML-kod och avancerade 
serverkontroller. En användarkontroll är till uppbyggnaden mycket lik en 
vanlig ASP.NET-sida med enbart ett fåtal skillnader [4]: 

• En användarkontroll inleds med ett Control-direktiv istället för ett Page-
direktiv och filändelsen är .ascx istället för .aspx 

• Det går inte att från klienten direkt anropa användarkontrollen; istället 
måste den inkluderas i en vanlig ASP.NET-sida 

• Användarkontrollen kan inte innehålla HTML-elementen form, html 
eller body då dessa redan definierats i den ASP.NET-sida som 
inkluderar kontrollen 

<table> 
  <tr> 
    <td>Anders</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Sven</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Johan</td> 
  </tr> 
</table>  

protected Repeater repeater; 
 
private void Page_Load(object sender, System.EventA rgs e) 
{ 
  ArrayList names = new ArrayList(); 
  names.Add(“Anders”); 
  names.Add(“Sven”); 
  names.Add(“Johan”); 
 
  repeater.DataSource = names; 
  repeater.DataBind(); 
} 
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Fördelen med en skapad användarkontroll är att den enkelt kan återanvändas i 
flera sidor i en webbapplikation. Detta gör att användarkontroller lämpar sig 
ypperligt för exempelvis menyer och sidhuvuden. Ett exempel på en enkel 
användarkontroll som visar dagens datum i en tabellcell visas i Figur 14. 

 
Figur 14: Enkel användarkontroll (header.ascx) 

Code-behind-filen för användarkontrollen specificeras i Control-direktivet och 
innehåller i detta exempel följande C#-kod: 

 
Figur 15: Code-behind för användarkontrollen (header.ascx.cs) 

Innan en användarkontroll kan infogas i en ASP.NET-sida måste den 
registreras, vilket görs med Register-direktivet, placerat längst upp i den 
ASP.NET-sida som ska innehålla kontrollen: 

 
Figur 16: Registrering av en användarkontroll 

Attributen TagPrefix  och TagName används för att deklarera vilket prefix och 
namn som ska användas för att infoga användarkontrollen. Attributet Src  anger 
sökvägen till .ascx-filen. 

Efter registrering kan den nyskapade användarkontrollen enkelt infogas på 
valfri plats i ASP.NET-sidan genom ett anrop till valt prefix och namn: 

 
Figur 17: Användning av den nyskapade användarkontrollen 

För att utöka användarkontrollens funktionalitet och göra den mer 
återanvändbar kan den enkelt byggas ut genom att egenskaper (properties) 
definieras för den. Exempelvis skulle användarkontrollen i de tidigare 
exemplen kunna få en egendefinierad egenskap för att påverka datumutskriften. 

<ex:Header ID=”HeaderUserControl” Runat=”server” />  

public abstract class Header : System.Web.UI.UserCo ntrol 
{ 
  protected HtmlTableCell headerTableCell; 
   
  private void Page_Load(object sender, System.Even tArgs e) 
  { 
    headerTableCell.InnerHtml = DateTime.Now.ToStri ng(); 
  } 
} 

<%@ Register TagPrefix="ex" TagName="Header" Src="h eader.ascx" %> 

 

<%@ Control Language="c#" Codebehind="header.ascx.c s" Inherits="Header” %> 
<table style=”width: 600px; background-color: red;” > 
  <tr> 
    <td id=”headerTableCell” runat=”server”></td> 
  </tr> 
</table> 
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För att definiera en egenskap för en användarkontroll måste en variabel och s.k. 
get- och set-metoder deklareras. Därefter kan man i code-behind utföra olika 
kodavsnitt beroende på variabelns värde. I detta fall definieras egenskapen Typ , 
vars värde avgör om användarkontrollen ska visa dagens datum eller aktuell 
tid: 

 
Figur 18: Användarkontroll med egendefinierad egenskap 

För att nu avgöra vilken utskrift som önskas anropas användarkontrollen med 
ett värde för egenskapen Typ . Utskrift av dagens datum sker nu på följande sätt: 

 
Figur 19: Användning av användarkontroll för datumutskrift 

På motsvarande sätt kan samma användarkontroll nyttjas för att visa aktuell tid: 

 
Figur 20: Användning av användarkontroll för tidsut skrift 

Genom att definiera flera egenskaper för en användarkontroll kan dess 
användningsområden utökas ytterligare. Användarkontroller är ett ypperligt 
verktyg för att skapa tydligt separerade och återanvändbara komponenter med 
ASP.NET  

3.2.5 Bildhantering 

Hantering av bilddata i .NET-ramverket sker genom GDI+, en förbättrad och 
mer lättförståelig version av föregångaren GDI (Graphics Device Interface, en 
äldre standard för grafikprogrammering på Windowsplattformen). I ASP.NET 
kan GDI+ användas för att dynamiskt generera bilddata baserat på exempelvis 
innehållet i en databas [8]. 

<ex:Header ID=”HeaderUserControl” Runat=”server” Ty p=”tid” />  

<ex:Header ID= ”HeaderUserControl” Runat=”server” Typ=”datum” />  

private string typ;  
public string Typ  
{  
  get { return typ; }  
  set { typ = value; }  
} 
. . . 
private void Page_Load(object sender, System.EventA rgs e) 
{ 
  if(typ == “tid”) 
    headerTableCell.InnerHtml = DateTime.Now.ToShor tTimeString(); 
  else if(typ == “datum”) 
    headerTableCell.InnerHtml = DateTime.Now.ToShor tDateString(); 
} 
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Ett exempel på användning av dynamisk bildgenerering i en ASP.NET-
applikation är att skapa rubriker i bildformat. Inom webbutveckling är man 
generellt sett begränsad till två alternativ när det gäller textutskrift på en 
webbsida: HTML-text eller bilddata. Det förstnämnda alternativet kräver alltid 
att det aktuella teckensnittet finns tillgängligt på besökarens dator, vilket starkt 
begränsar valet av teckensnitt. Det andra alternativet innebär att textdata måste 
sparas i bildformat, vilket gör uppdatering av textinnehåll till en komplicerad 
process som kräver nyttjande av programvara för bildredigering. Med hjälp av 
ASP.NET kan dessa begränsningar stävjas genom att dynamiskt generera text i 
bildformat baserat på valfritt teckensnitt [8]. 

För att i ASP.NET skapa en bild bestående av text utskriven med ett teckensnitt 
som inte finns förinstallerat på webbservern (eller på klienten) krävs att fyra 
huvudsakliga .NET-klasser nyttjas (med aktuellt namespace inom parentes) [1]: 

• PrivateFontCollection (System.Drawing.Text) 
Innehåller metoder för att hämta och hantera externa teckensnitt  

• Bitmap (System.Drawing) 
Representerar en bild i minnet 

• Graphics (System.Drawing) 
Innehåller metoder för att rita i ett Bitmap-objekt 

• SolidBrush (System.Drawing) 
Definierar en enfärgad ”pensel” som används för att fylla grafikobjekt 

Figur 21 visar C#-kod för att generera en bild i jpeg-format med dimensionerna 
500x200 pixlar innehållande texten ”webbprogrammering med GDI+”, 
utskriven i röd färg med teckensnittet Spartan-BookClassified i storlek 20, 
kursiv stil på svart bakgrund: 

 
Figur 21: Dynamisk bildgenerering med externt teckensnitt 

string text = “webbprogrammering med GDI+”; 
int textsize = 20; 
 
PrivateFontCollection pfc = new PrivateFontCollecti on(); 
pfc.AddFontFile(Server.MapPath("Spartan-BookClassif ied.ttf")); 
 
Font font = new Font(pfc.Families[0], textsize, Fon tStyle.Italic, 
                     GraphicsUnit.Pixel); 
 
Bitmap bild = new Bitmap(500, 200); 
Graphics paint = Graphics.FromImage(bild); 
 
SolidBrush fill = new SolidBrush(Color.FromArgb(0, 0, 0)); 
SolidBrush textBrush = new SolidBrush(Color.FromArg b(255, 0, 0)); 
 
paint.FillRectangle(fill, 0, 0, bild.Width, bild.He ight); 
paint.DrawString(text, font, textBrush, 0, 0); 
bild.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);  
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Efter de inledande variabeldeklarationerna skapas en instans av 
PrivateFontCollection-objektet. Metoden AddFontFile anropas med den 
aktuella teckensnittsfilen som argument. Därefter skapas ett Font-objekt av det 
tillagda teckensnittet, med värden specificerade för storlek, stil (kursiv) och 
måttenhet. 

Bitmap-objektet skapas med bildens dimensioner som argument, varefter ett 
Graphics-objekt kan skapas från sagda Bitmap-objekt. Två instanser av 
SolidBrush skapas, objekt som används för att fylla grafikobjekt med en viss 
färg. Bakgrunden målas svart genom anropet av FillRectangle och texten skrivs 
ut genom metoden DrawString. Slutligen sparas bilden i jpeg-format och blir 
åtkomlig från HTML genom följande kod, där filnamn.aspx  är namnet på 
scriptet: 

 
Figur 22: HTML-kod för att infoga en dynamiskt genererad bild 

 

3.3 Databasåtkomst 

För att lagra information centralt och dessutom ha möjlighet att söka efter 
information bör en databas av något slag nyttjas. Databassystem finns i en 
mängd varianter med varierande grad av komplexitet, kraftfullhet och kostnad. 
Två av dessa tas upp under sektion 3.3.2 resp. 3.3.3. 

3.3.1 SQL 

SQL (Structured Query Language) är ett standardiserat språk för 
databaskommunikation och bygger på formuleringen av frågor som ställs mot 
databasen för att hämta, uppdatera eller lägga till information i tabeller. De 
allra flesta databasystem stöder språket viket gör det lätt att återanvända SQL-
frågor vid ett eventuellt byte av databassystem [7]. 

Ett exempel på SQL-kod för att hämta information ur en databas följer (Figur 
23): 

 
Figur 23: Exempel på SQL-kommandot SELECT 

Denna rad hämtar samtliga fält i tabellen Personer för samtliga personer med 
efternamnet Andersson. 

För att infoga data i en tabell används SQL-kommandot INSERT INTO, vilket 
exemplifieras i Figur 24: 

<img src=" filnamn .aspx" />  

SELECT * FROM Personer WHERE Efternamn = ‘Andersson ’;  
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Figur 24: Exempel på SQL-kommandot INSERT INTO 

Slutligen, för att uppdatera en befintlig rad i en databas används UPDATE 
(Figur 25): 

 
Figur 25: Exempel på SQL-kommandot UPDATE 

En mängd ytterligare SQL-kommandon finns tillgängliga, men dessa är de tre 
vanligaste och kan genom att kombineras räcka för att utföra de flesta normala 
databasoperationer [4]. 

3.3.2 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server är en kraftfull och komplex databasserverprogramvara 
med stor tillämpning i affärskritiska driftsmiljöer. SQL Server är en tjänst som 
körs på en webbserver och är designat för att klara av ett stort antal samtidiga 
användare. Det är dock ett förhållandevis komplicerat system som kräver 
externa verktyg för att exempelvis testköra SQL-kommandon. Det är dessutom 
en kostsam programvara som sällan lämpar sig väl för användning i mindre 
projekt [7]. 

3.3.3 Microsoft Access 

Microsoft Access är ett relativt simpelt verktyg för databashantering som ingår 
i det populära Office-paketet och därmed innehåller stora möjligheter till 
integration med övrig Microsoft-programvara. En Access-databas består till 
skillnad från SQL Server av en separat fil med ändelsen .mdb, vilket gör 
databasen mycket enkel att överblicka, redigera och flytta. Samtidigt medför 
denna lösning en begränsning i prestanda och kapacitet, vilket gör Access 
olämpligt vid större databaslösningar [7]. 

3.3.4 ADO.NET 

Databasåtkomst i ASP.NET sker med ADO.NET, vilket är en vidareutveckling 
av ADO (ActiveX Data Objects) som tidigare varit den gängse tekniken som 
använts för koppling mellan applikationer och databaser i Windowsmiljö [4].  

ADO.NET erbjuder en mängd nyheter gentemot föregångaren, varav de mest 
centrala är: 

• Frånkopplad dataarkitektur  

UPDATE Personer SET Förnamn=’Sven’, Efternamn=’Joha nsson’ WHERE 
Personnummer = 690101-1234; 

INSERT INTO Personer (Förnamn, Efternamn) VALUES (’Johan’, ’Svenssson ’);  
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• Stark integration med XML  

• Möjlighet att kombinera data från olika datakällor samtidigt  

Databasåtkomst med ADO.NET skiljer sig åt beroende på vilket databassystem 
som används. För att upprätta en anslutning och utföra anrop till en Access-
databas med är följande tre objekt centrala: 

• OleDbConnection 

• OleDbCommand 

• OleDbDataReader 

OleDbConnection används för att skapa själva anslutningen till databasen. Det 
görs genom val av dataförsörjare (provider) och specificerande av sökväg till 
databasfilen på webbservern: 

 
Figur 26: Skapande av OleDbConnection-objektet 

OleDbCommand används för att köra ett SQL-kommando mot databasen: 

 
Figur 27: Skapande av OleDbCommand-objektet 

Slutligen, för att få åtkomst till den data som hämtats genom föregående 
SELECT-sats används OleDbDataReader-objetet: 

 
Figur 28: Skapande och användande av OleDbDataReader-objektet 

 

OleDbDataReader data; 
data = cmd.ExecuteReader(); 
 
while(data.Read()) 
{ 
  // Utför någonting 
} 
 
data.Close(); 

OleDbCommand cmd; 
cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM Produkter", c onn); 

 

OleDbConnection conn; 
conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet. OLEDB.4.0; 

Data Source=" + Server.MapPath("databas.mdb")); 
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3.4 Säkerhet 

Att skapa säkra webbapplikationer är givetvis nödvändigt för att förebygga 
sårbarhet av ett eller annat slag. En webbplats som är avsedd att vara i drift 24 
timmar om dygnet måste därmed vara säker från attacker från användare med 
ett avsiktligt skadligt uppsåt. Dessutom måste eventuella skyddade delar av 
webbapplikationen enbart kunna nås av autentisierade användare. 

3.4.1 Autentisering  

För att säkerställa att vissa delar av en webbapplikation enbart är tillgängliga 
för särskilda användare är det nödvändigt att utföra autentisering, vilket innebär 
att kontrollera en användares uppgivna identitet. Ett vanligt scenario är 
möjligheten att ge administratörer åtkomst till gränssnitt för redigering av 
information i en databas. Ett sådant administrationsgränssnitt bör enbart vara 
tillgängligt för administratörer och autentisiering är därmed nödvändig. 

I ASP.NET sker autentisiering på flera sätt. Förutsatt att 
webbserverprogramvaran IIS är korrekt konfigurerad kan flertalet inställningar 
för autentisiering göras i filen web.config, vilken befinner sig i 
webbapplikationens rot. Filen är i XML-format och innehåller rotelementet 
<configuration>  följt av ett antal underelement för att konfigurera en mängd 
inställningar för ASP.NET-applikationen, däribland autentsiering. 

För att definiera den relativa sökvägen ”admin” som enbart tillgänglig för vissa 
användare kan filen web.config modifieras till ett utseende som i följande 
exempel: 

 
Figur 29: Exempel på filen web.config för autentisering 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
  <configuration> 
    <location path="admin"> 
      <system.web> 
        <authorization> 
          <allow users="admin" /> 
          <deny users="*" /> 
        </authorization> 
      </system.web> 
    </location> 
    <system.web> 
        <authentication mode="Forms"> 
          <forms loginurl="login.aspx" timeout="5">  
            <credentials passwordFormat="MD5"> 
              <user name="admin" 
               password="098F6BCD4621D373CADE4E8326 27B4F6"/> 
            </credentials> 
          </forms> 
        </authentication> 
    </system.web> 
  </configuration> 
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Filen definierar sökvägen ”admin” som enbart tillgänglig för användaren 
”admin”, samt sätter autentiseringsmetoden till ”Forms”, vilket innebär att en 
inloggningssida används för att avgöra om en användare innehar korrekt 
identitet. I sådana fall skapas en cookie på användarens dator innehållande 
användarinformation som används för all kommande autentisiering.  

Elementet <forms>  innehåller attributet loginurl  vilket specificerar vilken sida 
en icke autentiserad användare automatiskt skickas till när denne försöker nå en 
resurs under den tidigare definierade sökvägen. Attributet timeout  specificerar 
hur lång tid (i minuter) som får förflyta innan den skapade cookien förlorar sin 
giltighet. 

Elementet <credentials>  specificerar attributet passwordFormat  vilket avgör 
vilken algoritm som använts för krypterings av användarens lösenord. MD5 
(Message-Digest algorithm 5) är en vanlig algoritm som bygger på ett 128-
bitars s.k. hashvärde och anses tillräckligt säkert för de flesta applikationer. 

Under <credentials>- elementet finns ett eller flera <user> -element, där 
attributet name anger användarnamn och password  lösenordet, krypterat med 
den algoritm som angavs som attribut till det överliggande elementet 
<credentials> . I exemplet är det lösenordet ”test” som krypterats. 

För att en användare nu ska kunna komma åt en resurs under sökvägen ”admin” 
krävs att användaren loggar in med användarnamnet ”admin” och lösenordet 
”test”. Denna kombination skapar en cookie hos användaren, vilken är giltig i 
fem minuter. Efter fem minuters inaktivitet ombeds användaren att logga in på 
nytt för att fortsätta ha åtkomst till resurser under den skyddade sökvägen [3]. 

3.4.2 Formulärvalidering 

I alla webbapplikationer som innehåller formulär för inmatning av data är det 
av stor vikt att det inmatade innehållet valideras innan det sparas. Validering 
innebär att försäkra sig om att inga potentiellt skadliga, onödiga eller felaktiga 
värden matas in och sparas [4]. 

Validering av fomulärdata kan ske både på servern och på klienten. 
Formulärvalidering på klientsidan erbjuder möjligheten att ge direkt 
information till användaren i de fall felaktig information är på väg att matas in, 
innan ett formulär postas och information skickas till servern. Detta åstadkoms 
oftast genom användning av JavaScript-kod, exempelvis genom en popup-ruta 
som informerar användaren om den felaktiga inmatningen. 
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Validering på klientsidan är dock aldrig 100 % säker. En användare med 
skadligt uppsåt kan enkelt stänga av webbläsarens stöd för att köra JavaScript-
kod, vilket får konsekvensen att valideringen kringgås. Av denna anledning bör 
formulärvalidering även ske på servern, efter att ett formulär postats och den 
skadliga eller felaktiga datan skickats. 

Att skriva manuella funktioner för formulärvalidering för både server och 
klient är ett omfattande och tidskrävande arbete. Lyckligtvis erbjuder ASP.NET 
ett antal serverkontroller för just formulärvalidering, vilket besparar 
webbutvecklaren mycket arbete. Dessa kontroller utför validering både på 
server- och klientsidan. 

En förklaring av tillgängliga serverkontroller för formulärvalidering i 
ASP.NET listas i Tabell 1: 

<asp:RequiredFieldValidator> Kontrollerar om det aktuella formulärfältet 
är tomt eller enbart bestående av blanksteg 

<asp:RangeValidator> Kontrollerar om det inmatade värdet i det 
aktuella formulärfältet befinner sig inom ett 
specificerat intervall 

<asp:CompareValidator> Utför en matematisk-logisk jämförelse av 
det inmatade värdet i det aktuella 
formulärfältet med ett annat värde eller en 
annan kontroll 

<asp:RegularExpressionValidator>  Använder “regular expressions” för att 
avgöra om det inmatade värdet är giltigt 

<asp:CustomValidator> Kontroll för att använda egenskapad 
validering på klient- och serversidan 

<asp:ValidationSummary> Visar en summering av felmeddelanden för 
samtliga valideringar på sidan 

Tabell 1: Tillgängliga serverkontroller för formulä rvalidering i ASP.NET 

I många fall är det nödvändigt att nyttja flera av de tillgängliga 
serverkontrollerna för att säkerställa att inmatade värden är av en viss typ, inom 
ett visst interfall eller matchar en viss jämförelse. 

Ett exempel på användning av två serverkontroller för formulärvalidering visas 
i Figur 30. 
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Figur 30: Formulärvalidering med RequiredFieldValidator och RangeValidator 

Valideringskontrollen <asp:RequiredFieldValidator>  används för att 
kontrollera om något värde matats in i det aktuella formulärfältet 
överhuvudtaget. Är formulärfältet tomt eller enbart innehållande blanksteg 
postas inte formuläret; istället visas en asterisk (*) på den plats i HTML-koden 
där valideringskontrollen placerats.  

Valideringskontrollen <asp:RangeValidator>  kontrollerar det inmatade värdet 
och undersöker först om det är av typen heltal (integer). Om så är fallet görs en 
undersöks om huruvida dess värde befinner sig i det specificerade intervallet, 
vilket med attributen MinimumValue  och MaximumValue  specificerats till mellan 1 
och 10. Är inte värdet av heltalstyp eller inom intervallet visas ett utropstecken 
(!) på valideringskontrollens plats. 

Valideringen sker i första hand på klientsidan, genom en automatiskt genererad 
JavaScript-funktion som ASP.NET skapar när sidan laddas. Skulle JavaScript 
av någon anledning vara inaktiverat i klientens webbläsare sker visserligen en 
postning av formuläret, men då tar valideringen på serversidan över och 
genererar samma resultat. 

 

<asp:TextBox ID=”textBox” Runat="server" />  
 
<asp:RequiredFieldValidator Runat="server" 
  ControlToValidate="textBox" Display="dynamic"> *  
</asp:RequiredFieldValidator> 
 
<asp:RangeValidator Runat="server" 
 ControlToValidate="textBox" Display="Dynamic" 
 MinimumValue="1" MaximumValue="10" Type="Integer">  ! 
</asp:RangeValidator> 
 
<asp:Button Runat="server" Text="Skicka!" /> 
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4 Genomförande 

Detta kapitel behandlar genomförandet av arbetet med fokus på konstruktionen 
av webbplatsen och dess ingående delar. Grunden för genomförandet har dels 
varit den kravspecifikation som Cargando tagit fram, dels de designoriginal 
som visuellt visat de olika sidornas utseende, innehåll och funktionalitet. 
Kravspecifikationen är framtagen som ett komplement till designoriginalen och 
utgör en grund för testning av den implementerade webbapplikationen i kapitel 
5. 

4.1 Metod 

Den metod som använts för att utföra arbetet består av följande tre delar: 

• Analys 

• Implementation 

• Testning 

För att utvinna teknisk förståelse för uppgiften har en uttömmande analys av 
kravspecifikationen samt designoriginal genomförts. Denna analys har 
resulterat i en teknisk specifikation av de funktioner och det innehåll som 
Cargando framfört krav på. Resultatet av analysen presenteras i sektion 4.2. 

Med den tekniska specifikationen som grund har utvecklingsplattformen 
ASP.NET valts för implementation med motiveringen att den innehåller 
kraftfulla inbyggda funktioner för bildhantering, databindning samt säkerhet, 
dels i form av formulärvalidering, dels i form av lösenordsbaserad åtkomst till 
avgränsade delar av webbsidan som används för administration. Valet av 
ASP.NET har medfört ett naturligt krav på att nyttja utvecklingsmiljön 
Microsoft Visual Studio .NET 2003 för all webbprogrammering. En mer 
detaljerad beskrivning av implementationen presenteras i sektion 4.3. 

Slutligen har en testning genomförts där den utvecklade webbapplikationen 
stämts av mot kravspecifikationen för att avgöra i hur stor grad det genomförda 
arbetet representerar de uppställda kraven på funktionalitet och innehåll. Mer 
information om hur testningen gått till redovisas i sektion 4.4. Resultaten av 
testningen presenteras i kapitel 5. 

4.2 Analys 

Webbplatsen består i huvudsak av tre övergripande delar, vilka kan identifieras 
i bifogad kravspecifikation. Dessa innehåller i sin tur ett antal underliggande 
sektioner: 

1. Allmänna informationssidor, uppdelade på följande vis: 
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a. Förstasidan 

b. Lokalhistoria 

c. Andréexpeditionen 

d. Polarcenter 

2. Webbutik 

a. Butikens förstasida 

b. Listning av produkter 

c. Ordergenomförande 

3. Administrationssystem, innehållande följande funktioner: 

a. Inloggning och säkerhet 

b. Produktadministrering 

c. Textadministrering 

d. Bildlänkadministrering2 

e. Nyhetsadministrering 

Nedan följer teknisk specifikation för konstruktion av samtliga punkter.  

4.2.1 1.a. Förstasidan 

Förstasidan som användaren möts av ska enligt kravspecifikation innehålla ett 
antal nyheter, dels i form av bildlänkar, dels i form av en lista. Nyhetslistan, 
vilken är uppbyggd av en tabellstruktur innehållande de fem senaste nyheterna 
hämtade från databasen, lämpar sig väl för användning av en användarkontroll 
(se sektion 3.2.4) och bildlänkarna skulle kunna konstrueras som dynamiskt 
genererade bilder (3.2.5), vilka därmed även kan redigeras i 
administrationssystemet. Bildlänkarna hämtar i sin code-behind-del 
information i databasen om aktuell bild, bildtext samt färg och ritar slutligen 
upp bilden enligt specifikation. Scriptet returnerar ingen HTML-kod utan 
enbart bilddata.  

                                                 
2 I kravspecifikationen kallas bildlänkarna för ”puffar” och redigeringen av dessa för ”puff-
administrering” 
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4.2.2 1.b. – 1.d. Informationssidor 

Varje ”flik” innehåller en förstasida samt ett antal undersidor. Förstasidorna ska 
enligt kravspecifikation innehålla två eller fler bildlänkar samt en nyhetslista, 
precis som i den övergripande förstasidan, och bör därmed konstrueras på 
liknande vis. För att förenkla och förtydliga navigeringen skapas varje flik som 
en separat undermapp i webbsökvägen. 

Samtliga undersidor är uppbyggda på liknande vis, vilket gör det lämpligt att 
låta samma innehållssida användas för att visa olika innehåll. All text på 
informationssidorna hämtas från databasen. I informationssidornas code-
behind-filer används följande SQL-kod för att hämta innehållet i en viss 
undersida, i detta fall ”Öppettider och priser”: 

 
Figur 31: SQL-kod för att hämta innehåll i en viss undersida 

4.2.3 2.a. Butikens förstasida 

Webbutiken är relativt komplex och dess funktioner är sparsamt 
dokumenterade i kravspecifikationen. Klart är dock att återanvändbara 
komponenter i form av användarkontroller är lämpliga att använda för 
produktlistning, kategorilista och kundvagn. Användning av sessionsobjekt 
krävs för att temporärt lagra innehållet i kundvagnen samt den inmatade 
kundinformationen. Vid genomförande av köp lagras information om 
beställningens innehåll samt kundinformation i en databas, varefter en 
orderbekräftelse skickas till kunden via e-post. Samtliga formulärfält valideras 
genom användning av serverkontroller för formulärvalidering (3.4.2). 

Kategorilistan (categorycontrol.ascx) innehåller i sin code-behind-sektion en 
databaskoppling för att hämta namnen på de olika produktkategorierna. 
Designmässigt följer produktmenyn nyhetslistans stil. 

En Repeater används för att enkelt skapa nya tabellrader och -celler för varje 
produktkategori i databasen. HeaderTemplate och FooterTemplate nyttjas för 
produktlistans sidhuvud och sidfot. 

På butikens förstasida listas en expoprodukt3 samt ett valfritt antal 
produktnyheter. Dessa hämtas genom enkla SQL-satser och dess data binds till 
HTML-tabellen genom nyttjandet av en Repeater, vilket för produktnyheterna 
sker på följande vis: 

                                                 
3 Med expoprodukt menas den översta produkt som listas i butiken då ingen kategori är vald. 

SELECT * FROM Innehåll WHERE UndersidaQS=' oppettider '  
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Figur 32: Expoproduktens data binds till en Repeater 

4.2.4 2.b. Produktlistning i butiken 

När en användare klickar på en kategori i kategorilistan tas denne till 
produktlistningen (productlist.ascx). Här listas samtliga produkter i vald 
kategori med formulärfält och ”Köp”-knapp för att lägga till vald produkt i 
kundvagnen. För att avgöra vilken ”Köp”-knapp som tryckts ned används 
attributet CommandArgument för serverkontrollen <asp:Button>. Detta attribut 
får värdet av produktens unika ID genom databindningen till Repeatern. 

 

När knappen trycks ner anropas metoden AddToCart. Här kontrolleras värdet 
av den textruta som tillhör produkten, och efter en verifiering av att det 
inmatade värdet är ett positivt heltal skapas ett nytt ListItem-objekt som 
innehåller information om vald produkt. Detta objekt läggs slutligen till i ett 
sessionsobjekt, vilket sedan kundvagnen använder för att visa vilka produkter 
användaren lagt till. Metoden avslutas med att skicka tillbaka användaren till 
samma sida, med en uppdaterad kundvagn. 

4.2.5 3.a. Inloggning och säkerhet 

För att få åtkomst till administrationssystemet krävs att administratören loggar 
in med rätt användarnamn och lösenord, uppgifter som specificeras och lagras i 
filen web.config (3.4.1). Efter godkänd inloggning möts administratören av en 
meny för att navigera till produkt-, text-, produkt-, nyhets- eller 
puffadministrering. 

<asp:Button Runat="server" Text="Köp" ID="addItemBu tton" 
OnClick="AddToCart" 
CommandArgument=' <%# DataBinder.Eval(Container.Dat aItem, "ArtikelID") %>'> 

cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM Produkter WHE RE Nyhet=true", conn); 
data = cmd.ExecuteReader(); 
newsProductRepeater.DataSource = data; 
newsProductRepeater.DataBind(); 
data.Close(); 
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4.2.6 3.b. Produktadministrering 

Produktadministreringen bygger på möjligheten att lägga till, ta bort eller 
redigera de produkter som finns i butiken. För att utföra detta nyttjas 
användarkontroller med egendefinierade egenskaper, som därmed kan 
användas för både produktlistning i butiken samt för administrering av 
produkter. I det senare fallet ersätts samtliga textfält med formulärfält för 
redigering, samt att en tom produkt placeras överst i listan över produkter. 
Utöver detta utrustas varje redigerbar produkt med ett antal kryssrutor för att 
dels bestämma vilka kategorier produkten tillhör, dels för att ange att produkten 
ska listas som nyhet eller som expoprodukt. 

Möjlighet att välja produktbild sker lämpligen genom en listning av tillgängliga 
produktbilder för varje kategori tillsammans med en knapp för att välja bild. 
Produktbildens filnamn lagras tillsammans med övrig produktinformation i 
databasen. 

4.2.7 3.c. Textadministrering 

Textredigering innebär möjlighet till redigering av allt textmässigt innehåll på 
webbsidans informationssidor. Detta är möjligt att utföra då detta innehåll 
lagras i databasen på samma sätt som exempelvis produktinformation och 
nyheter. En kategorikontroll nyttjas för att välja kategori (”flik”) samt 
undersida, därefter visas ett formulärfält innehållande aktuellt textinnehåll med 
möjlighet till redigering. Bildlänkar kan infogas genom enklare HTML-
inmatning: 

 
Figur 33: Användning av en bildlänk 

För att i övrigt hålla nödvändig inmatning av HTML-kod till ett minimum 
utnyttjas strängmanipuleringsfunktioner för att exempelvis byta ut inmatade 
radbrytningar i formulärfälten mot motsvarande HTML-element (<br /> ). 

4.2.8 3.d. Bildlänkadministrering 

Bildlänkar kan enkelt administreras genom att redigera källbilden, texten samt 
färgen på länkikonen i lämpliga formulärfält. Tillgängliga bilder för bildlänkar 
sparas under en avskiljd sökväg på webbservern för att inte blandas samman 
med exempelvis produktbilder. 

<a href=”butik”> 
  <img src="imagelink.aspx?imagelink=1” border=”0”/ > 
</a>  
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4.2.9 3.e. Nyhetsadministrering 

Nyheter kan enkelt administreras på liknande sätt som övrig textadministrering. 
Nyheter lagras i en separat tabell i databasen, där varje nyhet har ett datum, en 
rubrik samt en längre text. I nyhetslistningen visas enbart datum och rubrik, 
men vid klick på en nyhet förflyttas användaren till en ny sida som visar alla 
nyheter, inklusive de längre nyhetstexterna. 

Skillnaden mot den vanliga textadministreringen är att även datum och rubrik 
kan redigeras istället för enbart textinnehållet. 

4.3 Implementation 

4.3.1 Uppbyggnad 

Baserat på designoriginal och med hjälp av verktyget Microsoft Visual Studio 
.NET 2003 byggdes sidan upp med XHTML och CSS. Ett ganska stort antal 
sidor skapades för att uppfylla samtliga krav. En listning av de utvecklade 
sidorna (.aspx) och användarkontrollerna (.ascx) samt deras huvudsakliga 
innehåll listas (i bokstavsordning) i Figur 34. 

 
Figur 34: Samtliga .aspx- och .ascx-sidor 

cart.ascx   Kundvagn 
categorycontrol.ascx  Kategorilista 
imagecontrol.ascx  Bildlistning för administration 
imagelinkcontrol.ascx  Bildlänkredigering för admin istration 
imageuploadcontrol.ascx  Bilduppladdning för admini stration 
infocontrol.ascx  Innehållssidor 
newscontrol.ascx  Nyhetslista 
newslettercontrol.ascx  Nyhetsbrev 
ordercontrol.ascx  Beställningsgenomförande 
productcontrol.ascx  Produktlistning 
default.aspx   Indexsida (svenska) 
default_de.aspx  Indexsida (tyska) 
default_en.aspx  Indexsida (engelska) 
default_fr.aspx  Indexsida (franska) 
imagelink.aspx  Bildlänk 
info.aspx   Struktur för innehållsidor 
login.aspx   Inloggningsformulär 
popup.aspx   Popup-fönster med produktbild 
textimage.aspx  Rubrik i bildformat 
admin\default.aspx  Indexsida för administrationen 
admin\editimage.aspx  Huvudsida för bildredigering 
admin\editimagelink.aspx  Huvudsida för bildlänkred igering 
admin\editnews.aspx  Huvudsida för nyhetsredigering  
admin\editproducts.aspx  Huvudsida för produktredig ering 
admin\edittext.aspx  Huvudsida för innehållsrediger ing 
andreexpeditionen\default.aspx Indexsida för Andrée xpeditionen 
butik\default.aspx  Indexsida för butiken 
lokalhistoria\default.aspx Indexsida för Lokalhisto ria 
polarcenter\default.aspx  Indexsida för Polarcenter  
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4.3.2 Databasdesign 

För att hantera lagring av textmassor och produktinformation utnyttjades en 
databas i Access-format. Nödvändiga tabeller identifierades och skapades och 
eventuella relationer mellan kolumner åskådliggjordes. 

All utveckling sker med en eventuell senare uppgradering till ett mer kraftfullt 
databassystem i åtanke. 

 
Figur 35: Tabeller och relationer för webbutiken 

Tabellen Produkter är här den centrala och viktigaste tabellen. Den lagrar 
information om varje produkt i butiken såsom pris, modell, detaljerad 
information och produktbildens filnamn, vilket är nödvändigt för att associera 
rätt produktbild med rätt produkt. Egenskaperna ”Nyhet” och ”Expo” är av 
boolesk typ och anger huruvida aktuell produkt är nyhet eller förstasideprodukt. 

Varje produkt tillhör en eller flera kategorier, vilket gör att kopplingstabellen 
ProduktKategori krävs för att sammanlänka produkt och produktkategori. 
Produkter har dock alltid en huvudkategori, vilket är anledningen till varför 
egenskapen KategoriID även återfinns i tabellen Produkter. 

Varje genomförd beställning lagras i tabellerna Beställningar och 
ProduktBeställning, där den sistnämnda är en kopplingstabell för att 
sammanlänka flera produkter i en och samma beställning. Tabellen 
Beställningar är kopplad till tabellen Kunder, vilken lagrar information om 
kunden som genomfört beställningen. 
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Webbplatsens textinnehåll lagras i tabellen Innehåll, där FlikID används för att 
ange under vilken ”flik” det aktuella innehållet ska lagras. Egenskapen 
Undersida anger i sin tur vilken undersida innehållet representerar. 
UndersidaQS är undersidans querystring-värde och används vid navigering, 
exempelvis i sökvägen info.aspx?visa=lokal. 

Tabellen Nyheter lagrar nyheter med datum, rubrik och nyhetstext. Tabellen 
ImageLinks innehåller information om de bildlänkar som nyttjas i 
webbapplikationen. Varje bildlänk skapas från en källbildfil vars filnamn 
specificeras i tabellen, tillsammans med länktext och färg. 

4.4 Testning 

För att avgöra i vilken utsträckning den implementerade webbsidan uppfyller 
de krav som kravspecifikationen utgör utfördes en testning. Denna bestod i att 
utföra ett antal förbestämda handlingar och notera resultatet av varje handling. 
De handlingar som utfördes var: 

• Navigera mellan de olika informationssidorna 

• Genomföra en order i butiken: 

o Lägga valfritt antal produkter av olika kategori i kundvagnen 

o Redigera kundvagnens innehåll 

o Mata in kunduppgifter och bekräfta beställning 

o Motta bekräftelse på genomförd beställning via e-post 

• Logga in till och använda administrationsgränssnittet: 

o Lägga till/ta bort/redigera nyheter 

o Lägga till/ta bort/redigera produkter 

o Lägga till/ta bort/redigera produktbilder 

o Lägga till/ta bort/redigera bildlänkar 

o Redigera textinnehåll 
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5 Resultat 

Detta kapitel behandlar resultatet av den utvecklade webbsidan och alla dess 
ingående delar. Varje del inleds med en skärmdump av den aktuella sidan, samt 
en kortare beskrivning av hur sidan är uppbyggd. Därefter jämförs resultatet 
med kravspecifikationen för att avgöra i hur stor utsträckning den uppfyllts. 

5.1 Förstasidan 

 
Skärmdump 1: Förstasidan 

Den första sidan besökaren möts av (default.aspx) innehåller den fliknavigering 
som huvudsakligen används för att navigera mellan webbsidans olika sektioner. 
Utöver detta visas ett antal dynamiskt genererade bildlänkar (imagelink.aspx), 
vilka tar användaren till olika sidor på webbplatsen beroende på hur de är 
skapade. Dessutom visas en lista med de fem senaste nyheterna 
(newsbox.ascx). Ett klick på någon av nyheterna resulterar i att användaren tas 
till nyhetssidan (info.aspx?visa=nyhet). 

Förstasidan uppfyller samtliga av kravspecifikationens krav på innehåll och 
funktionalitet vid testning. Navigering mellan samtliga sidor/flikar är möjlig. 
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5.2 Nyheter 

 
Skärmdump 2: Nyheter 

Genom att klicka på en av nyheterna i nyhetslistan (newsbox.ascx) tas 
besökaren till denna sida (info.aspx?visa=nyhet). Här listas samtliga nyheter 
som finns tillagda i databasen i datumordning tillsammans med dess rubrik och 
nyhetstext. 

Nyhetssidan finns inte beskriven i kravspecifikationen utan är enbart definierad 
som designoriginal. De funktionella och utseendemässiga krav som formulerats 
på nyhetssidan upplevs dock som uppfyllda. Att navigera till och från 
nyhetssidan fungerar som förväntat. 
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5.3 Informationssidor 

 
Skärmdump 3: Informationssidor: Lokalhistoria 
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Skärmdump 4: Informationssidor: Andréexpeditionen 

 

 
Skärmdump 5: Informationssidor: Polarcenter 
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De olika ”flikarnas” respektive informationssidor (lokalhistoria/default.aspx, 
andreexpeditionen/default.aspx, polarcenter/default.aspx) är uppbyggda på 
samma sätt, fast med olika färg och naturligtvis olika innehåll. Sidorna är 
möjliga att administrera och innehåll kan enkelt läggast till, ta bort eller ändras 
genom administrationssystemet. 

Testning har visat att informationssidorna uppfyller kravspecifikationen till 
utseende, innehåll och funktionalitet. Navigering mellan de olika sektionerna 
sker genom klick på respektive flik och navigering mellan de olika 
underliggande sidorna sker genom klick på motsvarande länk. 
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5.4 Butikens förstasida 

 
Skärmdump 6: Butikens förstasida 

Genom fliknavigeringen kan användaren nå butikens förstasida 
(butik/default.aspx). Här visas butikens expoprodukt samt samtliga 
produktnyheter (productcontrol.ascx) med tillhörande tumnagelbilder samt 
formulärfält och knapp för att lägga till valfritt antal i kundvagnen. Matas ett 
felaktigt värde in i detta fält visas en varningssymbol vid aktuellt formulärfält. 

Till höger visas en navigeringslista (categorycontrol.asxc) över de olika 
produktkategorierna som finns. Under denna lista visas kundvagnen 
(cart.ascx), vilken i sitt ursprungliga skede inte innehåller några varor. 

Testning visar att samtliga av kravspecifikationens funktioner för butikens 
förstasida är möjliga att utföra. Det är möjligt att lägga till mellan 1 och 100 av 
varje produkt som visas på butikens förstasida åt gången.  
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5.5 Produktlistning i butiken 

 
Skärmdump 7: Produktlistning i butiken 

Genom att välja en kategori från kategorilistan tas användaren till 
produktlistningen (productcontrol.ascx). Här visas samtliga produkter i vald 
kategori, vilka precis som expo- och nyhetsprodukterna hämtas från databasen. 
Genom att fylla i antal och klicka på ”Köp”-knappen läggs valt antal av vald 
produkt till i kundvagnen. Matas ett felaktigt värde in i detta fält visas en 
varningssymbol vid aktuellt formulärfält. 

Överst i produktlistningen finns en sorteringsfunktion i form av en dropdown-
lista. Här kan användaren välja att sortera produkterna i vald kategori efter 
originalordning, pris eller bokstavsordning. 

Kundvagnen (cart.ascx) visar de produkter som lagts till, samt totalsumman för 
samtliga produkter. Nya produkter läggs till längst ner i kundvagnen. Om en 
produkt som redan lagts till i kundvagnen läggs till på nytt uppdateras enbart 
dess antal. 

Ett klick på en produktbild eller förstoringsglasikonen under varje produktbild 
resulterar i ett popup-fönster innehållande produktbilden i fullstorlek. 

Samtliga av kravspecifikationens specificerade funktioner går att utföra vid 
testning av produktlistningen i butiken. Olika produkter av olika kategori kan 
läggas till i kundvagnen, med ett maximalt antal av 100 exemplar per klick. 
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5.6 Ordergenomförande: steg 1 

 
Skärmdump 8: Ordergenomförande: steg 1 

När användaren känner sig nöjd med produkterna i kundvagnen kan han/hon ta 
sig till första steget i ordergenomförandet genom att klicka på motsvarande 
länk i kundvagnen. Här visas inte längre kundvagnen; istället listas alla tillagda 
produkter i en tabell (ordercontrol.ascx). Här kan användaren ändra antal för 
och/eller ta bort varje tillagd produkt. Ett klick på förstoringsglasikonen som 
visas bredvid varje produkt resulterar i ett popup-fönster med aktuell 
produktbild i fullstorlek. 

Efter eventuell redigering av kundvagnsinnehållet uppdateras totalsumman som 
visas under beställningens innehåll. När användaren är nöjd med beställningen 
kan han eller hon gå vidare till nästa steg genom ett klick på knappen ”Vidare” 
i sidans nedre del. 

Redigering av beställningen fungerar enligt kravspecifikation. Inmatning av 
felaktiga värden resulterar i en varningssymbol vid aktuellt formulärfält. Värdet 
0 är möjligt att mata in och resulterar i att vald produkt tas bort ur den aktuella 
beställningen, vilket även går att utföra genom ett klick på ”ta bort”-knappen 
för respektive produkt. Testning visa att det är möjligt att uppdatera antalet för 
flera produkter samtidigt. 
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5.7 Ordergenomförande: steg 2 

 
Skärmdump 9: Ordergenomförande: steg 2 

I nästkommande steg i ordergenomförandet ombeds kunden mata in sina 
uppgifter. Samtliga formulärfält i kategorin ”obligatoriska uppgifter” 
(vänsterspalten) måste fyllas i för att beställningen ska kunna genomföras. 
Valideringskontroller ser till att formulärfälten innehåller data i korrekt format 
och varnar i form av en symbol bredvid aktuellt fält i händelse av felaktigt 
format eller blankt fält. Beställningens totalsumma visas i sidans nederkant. 

När samtliga formulär fyllts i korrekt kan kunden slutföra sitt köp genom ett 
klick på knappen ”Slutför köp” i sidans nederkant. Kunden måste dock först 
bocka i kryssrutan för att godkänna butikens köpvillkor. 

Ordergenomförande, steg 2 uppfyller kravspecifikationens krav på innehåll och 
funktionalitet. 
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5.8 Ordergenomförande, steg 3 

 
Skärmdump 10: Ordergenomförande: steg 3 

När användaren klickat på ”slutför köp” i föregående steg läggs information om 
beställningen till i databasen. En orderbekräftelse skickas till kundens inmatade 
e-postadress. Dessutom skickas ett e-postmeddelande till Grenna Museum 
innehållande samma information samt köparens IP-adress, för att spåra 
eventuella oseriösa beställningar. 

Ordergenomförandet är därmed fullbordat och testning visar att samtliga av de 
krav som ställs upp i kravspecifikationen är implementerade och upplevs 
fungera problemfritt. Vid upprepad testning av komplett ordergenomförande 
har inga problem påträffats. 

 



Resultat  

43 

5.9 Inloggning till administrationsgränssnitt 

 

Innan en administratör kan nå gränssnittet för administration av text och 
produkter måste denne logga in genom att mata in sitt användarnamn och 
lösenord (login.aspx). Vid felaktig inmatning laddas inloggningssidan om och 
presenterar för användaren att användarnamn eller lösenord var felaktigt. 

Inloggningsförfarandet fungerar enligt kravspecifikation. Testning visar att de 
skyddade resurser som administrationssystemet utför ej är möjliga att nå utan 
att vara inloggad som administratör. 
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5.10 Startsida för administrationsgränssnittet 

 
Skärmdump 11: Startsida för administrationsgränssnittet 

Efter genomförd inloggning tas administratören till startsidan för gränssnittet 
för administrering (admin/default.aspx). Här möts man initialt av länkar till de 
olika delarna av administrationsgränssnittet. 

Denna sida är inte definierad i kravspecifikationen och testning för att avgöra 
grad av överensstämmelse kan därmed inte genomföras. Klart är dock att 
samtliga delar av administrationsgränssnittet kan nås härifrån. 
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5.11 Produktadministrering  

 
Skärmdump 12: Produktadministrering 

Från startsidan för administrationsgränssnittet kan administratören tas till 
produktadministreringen (admin/editproducts.aspx) genom ett klick på rätt 
länk. Här möts den inloggade administratören av förklarande text som ber 
honom/henne välja en kategori att redigera produkter i. 

Efter val av kategori listas samtliga produkter i den aktuella kategorin på 
liknande sätt som i butiken (productcontrol.ascx). Skillnaden är att i 
admingränssnittet är all produkttext utbytt mot redigerbara formulärfält, samt 
kryssrutor för att dels välja vilka kategorier en produkt ska tillhöra, dels avgöra 
om en produkt ska vara nyhet eller expoprodukt. En produkt kan inte vara både 
expoprodukt och nyhet; om båda dessa kryssrutor markeras görs produkten 
enbart till expoprodukt. Produkternas titel, beskrivande text samt pris kan 
enkelt redigeras. En ny produkt läggs till genom att använda det översta 
formuläret, vilket alltid är tomt. En nyskapad produkt läggs till överst i listan, 
genast under det tomma formuläret. En produkt kan också tas bort genom ett 
klick på ”Radera”-knappen bredvid aktuell produkt. 

Produktadministreringen uppfyller samtliga av kravspecifikationens krav 
förutom ett, nämligen redigering av ”unika produktegenskaper eller variabler”. 
All övrig funktionalitet är dock uppfylld. Upprepad testning av att lägga till nya 
produkter, redigera befintliga, samt ta bort produkter fungerar som förväntat. 
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5.12 Administration av produktbilder 

 
Skärmdump 13: Administration av produktbilder 

Gränssnittet för redigering av produktbilder nås genom ett klick på ”Redigera 
produktbild” i produktadministrationen. Här visas aktuell produkt och 
produktbild i det översta fältet. Nedanför visas samtliga produktbilder för den 
huvudkategori som den aktuella produkten tillhör. Här kan administratören 
välja rätt produktbild genom att klicka i cirkeln nedanför aktuell produktbild 
och därefter klicka på ”spara”-knappen i sidans nedre del. Det går även att 
navigera till produktbilder i andra kategorier genom listan över 
produktkategorier (categorycontrol.asxc). 

Administration av produktbilder uppfyller samtliga uppställda krav förutom 
möjligheten att ladda upp nya produktbilder. Testning har visat att redigering 
av produktbild fungerar problemfritt, dock saknas funktioner för att ta bort 
befintliga samt lägga till nya produktbilder. 
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5.13 Textredigering 

 
Skärmdump 14: Textredigering 

Textredigeringen (admin/edittext.aspx) nås precis som produktredigeringen 
från startsidan för administrationsgränssnittet. Här ombeds administratören 
initialt välja kategori (”flik”), därefter undersida att redigera. Ett formulärfält 
innehållande aktuell undersidas textinnehåll visas med möjlighet till redigering. 
Vid ett klick på ”spara”-knappen uppdateras aktuell tabell i databasen med den 
nyimatade informationen. HTML-kod är möjlig att infoga i formulärfältet för 
att få total kontroll över formatering och innehåll. 

Textadministreringen uppfyller de krav som ställts upp i kravspecifikationen. 
Upprepad testning av innehållsadministrationen har enbart uppvisat positivt 
resultat. 
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5.14 Nyhetsredigering 

 
Skärmdump 15: Nyhetsredigering 

Redigering av nyheter (editnews.aspx) nås genom administrationsgränssnittets 
startsida. Här möts administratören av en nyhetslista innehållande samtliga 
nyheter (newsbox.ascx) i sidans högerkant. Ett klick på en nyhet resulterar i ett 
formulärfält för textredigering, ett fält för datum samt ett tredje för 
nyhetsrubrik. Informationen sparas i databasen efter ett klick på ”spara-
”knappen i sidans nederdel. 

Denna sida är inte definierad i kravspecifikationen och testning av hur väl dess 
ingående funktionalitet svarar mot uppställda krav kan därmed inte göras. Dock 
saknas i sidans nuvarande skick möjligheten att lägga till eller ta bort nyheter; 
vilket även verifieras vid testning. Enbart redigering av redan existerande 
nyheter är möjlig; detta upplevs dock fungera klanderfritt. 
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5.15 Redigering av bildlänkar 

 
Skärmdump 16: Redigering av bildlänkar 

Redigering av bildlänkar (admin/editimagelink.aspx) nås genom startsidan för 
administrationsgränssnittet. Här listas inledningsvis samtliga av de bildlänkar 
som finns lagrade i databasen. Genom att klicka på ”ändra” för någon av 
bildlänkarna tas administratören till redigeringsläget. Här visas bildlänkens 
nuvarande utseende, samt formulärfält för inmatning av bildfilnamn, text samt 
en dropdown-lista för att ange färgen på den ruta som visas i bildlänkens nedre 
högra hörn. Under formulärfältet listas samtliga av de bilder som är tillgängliga 
för bildlänkar tillsammans med filnamn, för att underlätta för administratören 
att skriva rätt filnamn i formulärfältet. 

I kravspecifikationen anges att egna bilder ska kunna laddas upp, något som 
inte hunnit implementeras. Bildlänkar kan inte heller skapas eller raderas utan 
enbart redigeras, vilket testning verifierar. Övrig funktionalitet är dock 
fungerande. 
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6 Slutsats och diskussion 

Att utveckla Grenna Museums nya webbsida har visat sig vara ett omfattande 
men i hög grad intressant arbete och det färdiga resultatet utgörs av en näst 
intill lanserbar webbplats med en avancerad webbutik och ett komplext men 
välfungerande administrationsgränssnitt, båda vilka godkänts av 
uppdragsgivaren Cargando. Arbetet har utförts i nära samarbete med 
uppdragsgivaren och eventuella oklarheter såväl som nytillkomna aspekter har 
snabbt kunnat diskuteras via e-postkorrespondens, vilket upplevts som positivt. 

Webbplatsen är möjlig att driftsätta i nuvarande skick, men vissa detaljmässiga 
aspekter kan möjligen komma att behöva åtgärdas före lansering. Bland annat 
återstår viss funktionalitet i administrationsdelen för att enkelt kunna ladda upp 
produkt- och bildlänksbilder, samt att kunna lägga till och ta bort nyheter och 
bildlänkar. Detta är dock inte något som bedömdes som kritiska aspekter för 
webbplatsens initiala lanserande. 

 

6.1 Framtida arbete 

Ett antal förbättringar är naturligtvis möjliga att genomföra i ett framtida 
arbete. Exempelvis saknas ett system för att visa genomförda beställningar i ett 
webbgränssnitt, något som säkerligen skulle upplevas som positivt för butikens 
administratörer. Nuvarande system erbjuder endast en e-postbaserad lösning för 
hantering av genomförda beställningar, vilket kan upplevas som svårhanterligt 
eller till och med ohållbart allteftersom antalet kunder ökar. 

Vidare skulle man på flera områden kunna utöka webbsidans funktionalitet och 
interaktivitet, exempelvis genom nyttjande av s.k. Ajax-teknik. 
Webbapplikationens möjlighet att nyttjas av ett stort antal samtidiga användare 
skulle dessutom behöva undersökas och den Access-databas som använts skulle 
möjligen behöva bytas ut mot ett kraftfullare system, exempelvis Microsoft 
SQL Server, allteftersom fler och fler besöker webbsidan.
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