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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver hur arbetet med utvecklandet av en databasdriven webbplats åt ett företag 

inom stålindustrin gått till. Företaget önskade en mer lättadministrerad webbplats med större 

kundinteraktivitet där företagets anställda själva kunde ändra och uppdatera webbplatsens innehåll.  

Detta är redogörelsen för hur uppbyggandet av den databasen samt webbplatsens funktionalitet 

skapades i ASP.NET C# och Microsoft SQL Server.  

Abstract 
This document describes the details in the processes of developing a database driven website for a 

company in the heavy steel industry.  The company in question wanted a website with some kind of 

customer interaction where they themselves easily could update and change the content of the 

page.  This is the description of how that database and website functionality was created using 

ASP.NET C# and Microsoft SQL Server 
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1. Inledning 
Detta kapitel redogör för bakgrund till projektet, dess syfte samt dess målsättning.   

1. 2 Bakgrund 
Företaget Åsele Robotsvets är ett litet industriföretag som är verksamma i Husum utanför 

Örnsköldsvik. De producerar och tillverkar produkter främst i rostfritt stål, bland annat har de stått 

för inredningen och kabelupphängning i många av tunnarna längst Botniabanan. Företag är relativt 

välkända inom sin bransch men upplever att saknar en stark profil på internet. De har en hemsida i 

dagsläget men den är i stort behov av ett ansiktslyft både utseendemässigt och funktionsmässigt. 

Tanken på en ny och tidsenlig webbplats ligger och gror hos företag en längre tid, men andra saker 

kommer emellan och eftersom de själva saknar kompetens att genomföra utvecklandet blir det aldrig 

något av det hela.  

Författaren av denna rapport, Michael Bergvall, är en aspirerande högskoleingenjör inom elektronik 

som inriktat sin utbildning på datakommunikation och webbteknik. Han känner en av de styrande 

personerna på Åsele Robotsvets och var medveten om deras situation. När det blev dags för honom 

att utföra sitt examensarbete la han fram ett förslag om en ny stilren och lättadministrerad 

webbplats till företaget. En webbplats där de själva kunde styra över innehållet från dag till dag och 

skapa en ny typ av relation med nya och befintliga kunder.  Alla parter kände sig nöjda med förslaget 

och en överenskommelse gjordes.  

Redan tidigt i planeringsstadiet var alla inblandade öppna med varandra om att detta skulle bli ett 

ständigt föränderligt projekt där det planerade resultatet och det faktiska resultatet inte 

nödvändigtvis stämmer överens.  

1. 3 Syfte 
Syftet med projektet, om man bortser från det faktum att det på vissa sätt är ett fordon för 

utvecklarens examen, är tudelat. För det första, Åsele Robotsvets är ett vinstdrivande företag och 

som alla vinstdrivande företag vill de kunna fokusera på sin verksamhet, det som de faktiskt är bra på 

och inte behöva spendera dyrbara timmar på att syssla med att uppdatera sin hemsida om det inte 

kan generar någon typ av merförsäljning.  

För det andra, utvecklingen av internet och det som går att göra med dagens utvecklingsverktyg och 

plattformar har gått oerhört fort fram vilket har resulterat i att stor del av dagen detaljhandel är helt 

och hållen internetbaserad. Dagens konsumenter förväntar sig en viss nivå av funktionalitet när de 

surfar in på ett företags hemsida. Om företagets hemsida har en lista över produkter förväntas det 

också att man ska kunna handla av dessa produkter, snabbt, enkelt och säkert.  

Att tillgodose dessa två önskemål kan i mångt och mycket ses som syfte till utvecklingen av Åsele 

Robotsvets nya webbplats. Att stärka företagets profil på internet med en väldesignad webbplats 

som lätt kan hållas uppdaterad med nyheter, prisförändringar och nya produkter.  En webbplats där 

företaget kan skapa en djupare relation till sina befintliga kunder genom ökad interaktion samt locka 

till sig nya kunder genom ett enkelt och intuitivt ordersystem.  
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1. 4 Målsättning 
Projektet ska resultera i en webbplats som uppfyller de krav som specificerats i bifogad 
kravspecifikation (Bilaga 1) 
Huvudkravet för webbplatsen är att den ska vara administrerbar av personer med väldigt lite, eller 
ingen som helst, kunskap i webbutveckling eller programmering. Webbplatsen ska innehålla et 
nyhetsflöde och en produktdatabas där anställda på det beställande företaget via ett 
administrationsgränssnitt kan lägga till, förändra och ta bort produkter och artiklar när som helst, 
från geografiskt sett vart som helst.   
Via denna databas ska företagets kunder, nya och befintliga, lägga beställningar på varor.  
 
Rent tekniskt ska webbplatsen hålla hög kvalitet gällande säkerhet. Lösenord ska inte lagras i klartext 
och det ska finnas skydd mot attacker så som SQL-injection.  

2. Komponenter 
Inom webbdesign pratar man ofta om n-tier architecture 

(http://www.developerfusion.com/article/3058/boosting-your-net-application-performance/2/ 

) där tanken är att separerar applikationen i ett antal lager som endast arbetar med det närmast 

liggande lagret. Denna typ av modell är generellt att föredra när man arbetar med en stor site som 

använder många funktioner och som är nästen helt och hållet databasdriven. Det gör att 

kodändringar på en funktion håller sig inom lagret inte sprider oönskade bieffekter till resten av 

applikationen. 

För denna site valdes en struktur med tre lager utifrån de krav och önskemål som beställaren hade 

samt den goda erfarenhet som jag själv, utvecklaren, har haft med att just utveckla och arbeta med 

den typen av applikation. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee658109.aspx)  

Webbplatsen är uppbyggd i en trelagerstruktur med ett databaslager som hantera all skyffling av 

data fram och tillbaka mellan databasen, ett funktionslager där beräkningar och kontroller görs samt 

ett visningslager där data visas. Den generella designidén är att visningslaget som består av ”HTML-

mark up code” ska vara så spartansk som möjligt och den mesta av informationen ska ligga i 

databasen.  Detta gör att anställda på företaget själva kan redigera innehållet på sidan genom att 

redigera innehållet i databasen istället för att redigera själva HTML-koden.  

Webbplatsen är utvecklad i ASP.NET 2.0 med C# som programmeringsspråk, vissa funktioner 

använder sig även av JavaScript för bland annat bildvisning.  
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2.1 GUI 
Sidans GUI (Graphical User Interface) är det som både användare och administratörer av sidan 

använder för att interagera med sidans innehåll och manipulera värden i databasen.  

 

Detta är webbplatsens förstasida, som den ser ut under utvecklingsfasen. Den största delen av 

innehållet är här hämtat från databasen.  Användaren är i det här fallet inte inloggad vilket 

minimerar möjligheterna till interaktion.  
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Väl inloggad kan användaren navigera runt i produktdatabasen, här ser vi hur en potentiell kund 

hovrar med muspekaren över en produkt som i detta fall ej har någon produktbild knuten till sig.  

 

När användaren väl plockat ihop en varukorg kan denna redigeras innan beställningen går i väg till en 

säljare.  
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Här ser vi webbplatsens administrationsgränssnitt som möter administratören vid inloggning. Från 

denna kontrollpanel når administratörerna sidans redigerbara delar. Under varje knapp och länk 

döljer sig en sida där valda uppgifter laddas in från databasen och pressenteras i redigerbar form.   

2.2 Databas och databaslager 
Databasen består av en Microsoft SQL-databas med en uppsättning lagrade procedurer.  
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2.2.1 Databas 

 

Databasen består av tre delar, en för information, en för användare och en för produkter. 

Information 

 Till information hör tabellerna news, company_info och contacts. Tabellen news används för att 

lagra nyhetsposter som sedan visas på webbplatsens förstasida och nyhetsarkiv. Tabellen består av 

fälten id (int) som fungerar som primärnyckel, headline (varchar(50)) som utgör nyhetens rubrik, 

body (varchar(MAX )) som innehåller HTML-texten som utgör själva nyhetsinlägget, 

poster(varchar(50) som indikerar vilken användare som postat nyheten, date(dateTime) samt 

year(int) som används för lagra vilket datum som nyheten postades.  

Tabellen company_info består av endast en rad och utgörs av fältet id(int) som fungerar som 

primärnyckel samt fältet body(varchar(MAX)) som innehåller HTML-text motsvarande 

företagsinformation som visas på web formen ”about.aspx”. 

Tabellen contacts används för att lagra namn och kontaktinformation för anställda på företaget. 

Fältet id(int) utgör primärnyckel, name(varchar(50)) innehåller kontaktens namn, 

position(varchar(50)) kontaktens befattning, tel_1 och tel_2(varchar(50)) innehåller telefonnummer 

och fältet email(varchar(50)) som innehåller kontaktens e-post. Utöver detta finns även fältet 

location(int) som indikerar på vilket kontor den anställda kontakten befinner sig.  

Användare 

Användardatabasen består av tre tabeller, users, customers och pwRecoveryUrl. Tabellerna users och 

customers innehåller information om sidans användare båda med ett fält id(int) som primärnyckel 

där varje nyskapad användare tilldelas ett löpnummer. Utöver detta innehåller tabellen users fälten 

userName(varchar(50)) innehållande användarens användarnamn som används vid inloggning, 

userPass(varchar(50)) vilken innehåller användarens krypterade lösenord, userLevel(int) som i denna 
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version av webbplatsen saknar användning, samt userEmail(varchar(50)) vilken innehåller 

användarens e-post. 

 De användare som lagras i users är sidans administratörer och kan bara skapas av andra 

administratörer till skillnad från tabellen customers som innehåller kunder som själv skapar sina 

användare och genom dessa även kan lägga beställningar, detta gör att denna tabell förutom de 

fälten som finns i users även innehåller fält för postadress, telefonnummer, organisationsnummer 

samt företagsnamn.  I tabellen customer finns även en flagga, new(int) som anger om kunden blivit 

tilldelad någon rabattabell. 

Tabellen pwRecoveryUrl används för att lagra tillfälliga url:er som används av sidans användare för 

att skapa nya lösenord. Tabellen består av fältet id(int) vilket utgör tabellens primärnyckel och 

tilldelas löpande, fältet req_user(int) vilket anger vilken användare som efterfrågat ett nytt lösenord, 

fältet str(varchar(50)) vilket används för att lagra en identifikationssträng sant fältet type(int) vilken 

anger vilken typ av användare, user eller customer, som efterfrågat nytt lösenord.  

Produkter 

Produktdatabasen är hierarkiskt uppbyggd i tre nivåer. Nivå ett, categories, innehåller fälten id(int) 

vilket utgör primärnyckel, fältet name(varchar(50)) vilken innehåller namn på kategorin samt flaggan 

visible(int) vilken visar på om kategorin ska vara synlig på webbplatsen eller ej. Nivå två, products, 

har även den en primärnyckel id(id) samt ett fält vid namn category(int) som motsvarar vilken 

produktkategori produkten tillhör. Utöver detta innehåller tabellen fältet name(varchar(50)) som 

innehåller information om produktens namn, fältet image(varchar(50)) vilken innehåller en url till en 

produktbild som lagrats på servern, fältet datasheet(varchar(50)) vilket motsvarande image 

innehåller en url till ett produktdatablad som lagrats på servern, samt fältet info(varchar(800)) vilket 

innehåller genrell information om produkten i fråga.  

Den sista nivån i produktdatabasen utgörs av tabellen articles. Denna tabell innehåller fälten 

art_nr(int) vilket utgör primärnyckeln samt artikelnummer, fältet art_name(varchar(50)) vilket 

innehåller artikelns namn och fältet product(int) vilket anger till vilken produkt som artikeln hör. 

Fälten unit(varchar(50)), weight(varchar(50)) och price(varchar(10)) består av av information 

gällande artikelns enhet, vikt respektive pris.  

 

2.2.2 Databaslager 

Databaslagret består av en klass med två funktioner, en för att hämta SQL-data och en för att utföra 

SQL-funktioner.  Databasklassen, hädanefter kallad DataBase(), skapas som en instans och 

konstruktorn tar emot ett argument i form av en sträng med adressen till databasen. När instansen 

är skapad kan en av två ovan nämnda funktioner användas. Dessa två tar både emot ett argument i 

form av en sträng.  Strängen består av det SQL-kommando som ska utföras i databasen. 

Funktionen DataBase.getSqlData returnerar ett objekt av typen DataSet som är en ASP.NET-klass. 

Datasettet innehåller en tabell bestående av den data som efterfrågades, denna tabell kan sedan 

loopas igenom för att plocka ut separata rader i de fall då flera postar hämtas från databasen. 

DataBase.ExecuteSql används för att uppdatera, hämta, uppdatera eller ta bort poster i databasen. 

Denna funktion returnerar en integer som motsvarar antalet rader rader i databasen som påverkats 
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av kommandot.  Det båda funktionerar har gemensamt är att de returnerar error out-data i form av 

en sträng. Denna data används dock aldrig i den färdigställda applikationen då pressenterandet av 

SQL-error-meddelanden utgör en säkerhetsrisk. Istället används integer för antalet påverkade rader i 

funktionslagert för att pressentera felmeddelanden. Error out-data har dock visat sig väldigt händigt 

under utvecklingstiden för felsökning och debugging.  

Varje gång någon av webbplatsens andra funktioner ska kontakta databasen skapas ett objekt av 

denna klass. 

2.3 Funktionslager 
Funktionslagret utgör hjärnan i applikationen och består av C#-kod som sköter de beräkningar som 

utförs. ASP.NET är uppbyggt så att varje sida som visas har en tillhörande runtime-kod som styr 

sidans beteende. Denna samling av kodsegment, även kallad code-behind, tillsammans med en 

uppsättning specialbyggda klasser utgör det som kollas funktionslagret.  

Man kan argumentera att både databaslagret och i vissa fall även visningslagret tillhör 

funktionslagret på något sätt. Databaslagret eftersom det är en specialbyggd klass precis som alla 

andra och visningslagret eftersom det faktiskt utför viss beräkning i några enstaka fall. Detta är ett 

förståeligt argument, funktionslagret läcker på ett sätt över på sina grannar vilket kan göra det svårt 

att se vart det ena börjar och det andra slutar. Just av den anledningen är denna avgränsning gjord.  

Funktionslagret huvudsakliga uppgift är att ta hantera data som kommer från databasen och 

behandla den innan den skickas vidare till visningslagret.  På samma sätt är det i funktionslagret som 

data från användaren formateras och behandlas innan den skickas vidare till databasen. 

Funktionslagret står alltstå för den största delen av säkerheten i applikationen genom att förhindra 

SQL-injection. Detta görs genom att verifiera användarens inmatade data innan den skickas vidare in 

i databasen.  

2.4 Visningslager 
Visningslagret är webbsidans ansikte utåt och består av ASP.NET markup-code och HTML . Sidans 
utseende är CSS-styrt vilket innebär att formatering och layout styrs centralt från ett separat 
dokument.   
 
ASP.NET kontrollerna på sidan utgör användargränssnittet mot de bakomliggande funktionerna och i 
förläningen även databasen.  Genom knappar, textrutor och rullistor kan användare interagera med 
sidan och påverkas dess innehåll genom att manipulera befintlig data från databasen eller lägga till 
ny.  
 
Sidans utseende och den generella layouten är tagen från freecsstemplates.org 
(http://www.freecsstemplates.org/preview/yosemite/) 

3. Utförande 
Projektet är helt och hållet utför i Microsoft Visual Studio 2008 samt Microsoft SQL Server 2005. All 

kod, om inget annan anges, är skriven av Michael Bergvall mellan datumen 2010-03-26 till 2010-05-

28.  
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Efter att ha arbetat med beställarna, ÅPRAB, för att få fram en list på den funktionalitet de önskar att 

implementera på webbplatsen påbörjades genomförandet.   

3.1 Programstruktur 
Som alla webbplatser skapade i ASP.NET  är strukturen här uppbyggd med en sida, fil, med markup-

code och en tillhörande fil med code-behind. Filen med markup-code är det som användaren ser och 

tillhör visningslagret medans code-behind-filen innehåller de funktioner som styr den specifika sidan.  

Utöver den sidspecifika funktionalitet som är unik för varje sida finns ett antal datatyper med 

tillhörande metoder som används för hela webbplatsen. Dessa beskrivs i detalj i nästa kapitel. 

Den funktionalitet som beställaren krävde att webbplatsen ska innehålla är:  

Nyhetsflöde 

 Anställda på företaget ska kunna logga in som administratörer och lägga upp nyheter som visas på 

webbplatsens förstasida. Den senaste nyheten ska ligga synlig direkt när man navigerar in på sidan 

och äldre nyheter ska arkiveras för att kunna visas vid behov. Administratörerna ska även kunna 

redigera befintliga nyheter samt ta bort inlägg om så önskas. Nyheterna lagras i databasen i form av 

HTML-objekt som sedan dynamiskt kan pressenteras på webbplatsen.  

Produkt- och prislista 

 Företagets kompletta produktkatalog ska finnas tillgänglig på webbplatsen, användare ska kunna 

navigera runt i trädstruktur och kunna se bilder samt datablad på produkter. Trädstrukturen är 

hierarkiskt uppbyggd men en toppnivå bestående av produktkategorier, under varje kategori finns en 

samligt produkter med information, bilder samt databalad. Varje produkt har dessutom en 

tillhörande samling artiklar som visas med artikelnummer samt bruttopriser.  

Företagets kunder ska kunna logga in med användarnamn och lösenord som de bestämmer själva 

och via artikellistan lägga beställningar på artiklar. Varje kund ska i anslutning till registrering även få 

en unik rabattabell knuten till sitt användarkonto vilket gör det möjligt för dem att se sina nettopriser 

innan beställningen skickas iväg.  

Administratörerna ska helt och hållet på egen hand kunna redigera alla nivåer i trädstrukturen och till 

exempel flytta en produkt till en annan kategori eller lägga till artiklar under en produkt.  

Redigerbart innehåll 

Webbplatsen innehåller även en sida med information om företaget samt en lista över anställda och 

deras kontaktuppgifter. Dessa ska när som helst kunna redigeras av administratörer. Sidan med 

information om företaget är i stor sett uppbyggd på samma sätt som nyhetsflödet genom att ett 

HTML-objekt med informationen lagras i databasen.  

3.1.1 Metoder och datatyper 

För varje uppgift och funktion på webbplatsen finns det en motsvarande klass och metodklass. 

Klassen skapar ett objekt och metodklasserna används för manipulera dessa objekt.  Alla klasser är 

uppbyggda med privata fält och egenskapar motsvarande de privata fälten. Egenskaperna använder 

så kallade ”Getters” och ”Setters” för att hämta och sätta information i fälten. Detta ger en ökad nivå 

av säkerhet och stabilitet då de privata variablerna inte är synliga i koden. Dessutom ger 

användandet av getters och setters möjlighet till att göra andra saker med ett objekts variabler än att 

bara hämta och sätta utan att behöva ändra varje rad av kod där metoden används. Trots att det inte 
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ses som någon större säkerhetsrisk i denna applikation, eller trots det faktum att alla objekts getters 

och setter faktiskt bara används till att hämta och sätta, så ses det som god standard att 

implementera denna typ av funktionalitet i sin kod.  

3.1.1.1 Datatyper och metoder för databashantering 

All databashantering för webbplatsen använder sig av klassen DataBase som beskrivs i avsnitt 2.1.2 

Databaslager.  

3.1.1.2 Datatyper och metoder för användarhantering 

Det finns två typer av användare på webbplatsen; administratörer och kunder. Administratörerna har 

fullständiga rättigheter och kan redigera sidans innehåll. Administratörerna utgörs i funktionslagrets 

kod av klassen user.  

Kunderna kan skapa sig en användare och logga in. Väl inloggade kan de lägga beställningar på 

artiklar. Kunder utgörs i kod av klassen customer.  
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Båda klasserna är uppbyggda på samma sätt med en konstruktor samt fält som innehåller 

information om användaren. I fallet user används strängarna userName och userPass för inloggning, 

och identifiering. UserEmail används för utskicka av nytt lösenord, userID motsvarar 

administratörens unika id i databasen och siffran userLevel anger användarens behörighet. Detta fält 

används dock aldrig i nuvarande läge men är ändå implementerad i fall av utbyggnad av 

webbplatsen. När det gäller klassen customer är fälten betydligt fler eftersom denna klass även 

innehåller kontaktuppgifter som adress och telefonnummer. I övrigt är de likartade, contactName 

och pass används för inloggning. Id sätts i databasen då kunden registreras. Flaggan isNew är 1 som 

default när kunden först registrerar sig, detta innebär att kundens rabattabell inte är uppdaterad av 

en administratör. Så fort det är gjort så sätts flaggan till 0. 

Till dessa klasser finns metodklasserna userMethods respektive customerMethods.  

 

När det gäller metoderna i klassen userMethods är de flest standardmetoder för ändring av poster i 

databasen, de tar emot ett objekt av typen user och returnerar en integer som indikerar om 

uppdateringen gått bra eller dåligt.  

addUser 

Metoden addUser tar emot ett objekt av typen user och lägger in motsvarande fält från den 

datatypen på en ny rad i tabellen users i databasen med hjälp av databasmetoden ExecuteSQL. Som 

SQL-kommando används en lagrad procedur addUser.  Som tidigare nämnt returnerar 

databasmetoden ExecuteSQL en siffra som motsvara antalet påverkade rader i databasen. Denna 

siffra returnerar sedan vidare av metoden addUser ut till funktionsanropet där korrekt hantering av 

fel kan göras.  
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changeUserPass 

Denna metod tar emot en integer motsvarande kunds id i databasen samt ett sträng motsvarande 

det nya lösenordet. Dessa sätts in i databasen och en checksiffra returneras ut till funktionsanropet. 

checkUser 

Metoden checkUser används vid inloggning för att kontrollera så att det inmatade lösenordet 

stämmer överens med det som lagrats i databasen. (För säker lagring av lösenords används klassen 

password vars funktionalitet beskrivs mer i kapitel 3.2.1.2 Återskapande av lösenord.) Metoden tar 

emot en sträng motsvarande användarnamn och en sträng motsvarande lösenord, dessa matchas 

sedan mot värden som finns lagrade i databasen och beroende på om de matchar eller inte 

returneras en checksiffra.  

deleteUser 

Används, som namnet antyder, för att ta bort administratörskonton från databasen. Tar emot en 

siffra motsvarande användaren id-nummer i databasen och returnerar en checksiffra som anger 

antalet påverkade rader i databasen. Detta skickas vidare ut till funktionsanropet. 

editUser och editUserNoPass 

Dessa två metoder uppdaterar användarens information i databasen. Som många av de övriga 

metoderna tar den emot ett objekt av typen user och returnerar en checksiffra. Skillnaden ligger i om 

ett nytt lösenord ska lagras eller inte, för mer om lösenordslagring se kapitel 3.2.2 

Lösenordskryptering.  

getAllUsers, getUser, getUserID, getUserLevel 

Ovanstående metoder är i stortsätt identiska, de returnerar alla dataset med information från 

databasen. Skillnaden ligger i filtreringen. Där getAllUsers returnerar alla användare som finns i 

databasen som ett dataset som sedan kan loopas igenom för att visa enskilda rader ur datasetet, 

returnerar getUser endast en specifik användare beroende på id-numret som skickas med i förfrågan.  

getUserId och getuserLevel returnerar på motsvarande sätt fälten userLevel och userId.  

 

Metoder för hämtning av kunddata är identiska till motsvarande metoder för användare. Det som 

skiljer de två metodklasserna åt är vad som händer vid skapandet av nya kunder och vid 

borttagningen. Det som händer vid skapandet av en kund är att en tabell skapas i databasen med 

kundens specifika rabattuppgifter, tabellen skaps som en kopia av tabellen med produkter. Denna tas 

även bort från databasen i de fallen när kunder tas bort.  

createTable 

Tar emot ett objekt att typen customer och skapar en tabell i databasen med kundens namn. 

Eftersom kundnamn tillåts innehålla mellanslag rensas först strängen som representerar kundens 

unika användarnamn på blanksteg. Efter detta skapas en tom tabell med fält för id-nummer, 
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produktnamn och rabattsats. I nästa steg körs en funktion (som kommer att behandlas senare) som 

hämtar ett dataset med alla produkt som just vid det tillfället finns i databasen. Detta dataset loopas 

igenom och id-nummer samt produktnamn kopieras över till kundens tabell för 

rabattsats.Motsvarande händer när en kund tas bort, först raderas kundens unika tabell och sedan 

raderas raden med kunden uppgifter från kunddatabasen.  

getTable, updateTable och setOld 

För att denna funktionaliteten ska ha någon användbar effekt måste denna tabell även gå att 

manipulera och visa. Detta görs via metoderna getTable och updateTable. Metoden getTable 

returnerar kundes rabattabell som ett dataset med rader innehållande id-nummer, produktnamn och 

rabattsats. Detta dataset kan sedan användas för att knytas de produkter som kunden lagt i sin 

varukorg till sin unika rabattsats, denna funktionaliteten beskrivs mer i kapitel 3.2.1.3 Webbshop. 

Precis efter att kunden skapats är dess rabattsats satt per default till 0 % för alla produkter, även 

flaggan ”isNew” är satt till 1. Detta indikerar för administratörerna att kundens rabattsats inte är 

uppdaterad korrekt och måste ses över. För att uppdatera kunden rabattsats används metoden 

updateTable, denna tar in nya värden för kundens rabatter och lägger in dessa i databasen. Första 

gången kundens rabattabell redigeras körs metoden setOld, som helt enkelt sätter ”isNew”-flaggan 

till 0.  

deleteCustomer 

Metoden deleteCustomer tar dels bort kunden från databasen genom att köra en lagrad procedur 

som tar bort raden motsvarande kunden från kunddatabasen. Förutom detta tar den även bort 

kunden unika rabattabell genom att först renska kunden användarnamn från mellanslag för att 

kunna identifiera kundens tabell. Genom SQL-kommandot DROP TABLE tas tabellen bort och 

metoden returnerar en checksiffra.  

3.1.1.3 Datatyper och metoder för nyhetsflöde 

Nyhetsflödet på webbplatsen utgörs och hanteras av datatypen newsPost och metodklassen 

newsMethods. Klassen newsPost innehåller fält som motsvarar en rad av information från tabellen 

innehållande nyhetsinläggs i databasen. Metodklassen newsMethods används för att hämta och 

manipulera objekt av klassen newsPost.  
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Datatypen newsPost utgörs till största del av fältet body vilket innehåller ett HTML-objekt som 

motsvarar själva nyhetsinlägget, tillsammans med fältet headLine bildar dessa två grunden i en 

nyhetspost. Utöver dessa två tillkommer information om vilken administratör som postat inlägget, 

poster, samt när det postades i form av fälten dateTime och year.  Fältet dateTime anger vilket 

datum inlägget är gjort och används på förstasidan för att sortera fram det senaste inlägget medans 

fältet year används i nyhetsarkivet för att sätta in nyhetsinlägget under rätt år.  

Till denna klass hör metodklassen newsMethods 

deleteNews 

Metoden deleteNews används för att ta bort ett nyhetsinlägg från databasen. Metoden tar emot ett 

id-nummer motsvarande nyhetsinläggets id-nummer i databasen. Efter att ha kört den lagrade 

proceduren som används för att ta bort nyhetsinlägg returnerar metoden en checksiffra som talar 

om hur många rader som påverkats i databasen .  

editNews 

Denna metod används när en administratör vill redigera ett redan befintligt nyhetsinlägg. Metoden 

tar emot ett objekt av typen newsPost samt ett id-nummer för det inlägg som ska uppdateras. Via en 

specifik lagrad procedur uppdateras den rad i databasen som motsvara parametern id-nummer med 

den information som finns lagrad i objektet. Metoden returnerar efter det en checksiffra som 

motsvarar antalet påverkade rader i databasen.  

getAllNews 
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Metoden getAllNews returnerar ett dataset innehållande samtliga nyheter som finns lagrade i 

databasen.  

getNews 

getNews är liknande getAllNews men skillnaden ligger i att getNews hämtar endast den efterfrågade 

nyhetsposten. Metoden tar emot en parameter i form av en integer som motsvarar det id-nummer 

tillhörande den efterfrågade nyhetsposten. När metoden hämtat den informationen från databasen 

returnerar ett objekt av typen newsPost.  

getYearNews 

Används av nyhetsarkivet när nyheter för specifika år ska hämtas från databasen. Metoden tar emot 

ett årtal och returnerar ett dataset med eventuella nyheter som lades in i databasen under detta år.  

postNews 

Detta är metoden som används när en ny nyhetspost ska läggas in i databasen. Metoden tar emot ett 

objekt av typen newsPost och sätter in information i motsvarande fält i tabellen för nyheter i 

databasen. Metoden returnerar en checksiffra som indikerar om uppdateringen av databasen gick 

bra eller inte.  

3.1.1.4 Datatyper och metoder för produkt- och prislista 

Webbplatsens huvuduppgift är att fungera som en webbaserad produktkatalog där företaget enkelt 

kan redigera innehållet i katalogen, samt att företagets kunder enkelt ska kunna lägga beställningar 

på artiklar. Produktlistans hierarkiska struktur består av tre nivåer, kategori-, produkt- och 

artikelnivå. Dessa tre nivåer representeras av de tre datatyperna cateory, product och article. De tre 

nivåerna finns även representerade i databasen i tre separata tabeller som är relaterade till varandra. 

Förutom de tre produktklasserna finns även klassen cart vilken används som en inloggad kunds 

virtuella varukorg.   
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Categori, vilket är den högsta nivån i produkthierarkin, bestå av tre fält. Id sätt automatiskt i 

databasen när en ny kategori läggs till och tjänar även som primärnyckel för att knyta den 

understående nivån product till en specifik kategori. Name är helt enkelt namnet på 

produktkategorin och flaggan visible anger om kategorin ska vara synlig för kunder eller ej.  

Product är den mittersta nivån i produkthierarkin och den typen av objekt som innehåller mest av 

den matnyttiga information som är viktig för kunder. Fältet id sätts automatiskt i databasen och 

utgör även primärnyckel. Category anger under vilken kategori produkten ligger. Fältet datasheet 

består av en länk till ett eventuellt produktdatablad som finns lagrat på servern, image länkar i sin tur 

till en eventuell bild på produkten i fråga. Info består av ett HTML-objekt som innehåller information 

om produkten. Name anger helt enkelt namnet på produkten i fråga.  

Article utgör den lägsta nivån i hierarkin och utgör av den typ av objekt som kan läggas i varukorgen 

cart. Art_name och art_nr anger artikelnamn och artikelnummer, fälten weight och unit aner 

artikelns vikt samt i vilken enhet de säljs. Product anger till vilken produkt artikeln tillhör. Fältet price 

anger artikelns bruttopris och är alltid satt till ”Offert” per default. Det är detta pris, om något är satt, 

som sedan multipliceras med kunden unika rabattabell för att få fram ett nettopris som kan 

pressenteras för kunden. Fältet quantity sätts i samband med att en kund skicka iväg sin order, de 

har då möjlighet att ange hur många av en viss artikel de önskar att beställa. 

Cart är en klass som används som en virtuell varukorg för inloggade kunder. Fältet customer 

innehåller information om kunden unika id-nummer, detta används för att hämta kunden 

adressuppgifter i samband med beställning. Fältet inv består av en array av artiklar, numOfProds är 

en räknar som indikerar antalet artiklar i arrayen inv och därmed även hur många artiklar som finns i 

korgen. De två metoderna som tillhör denna klass, addToCart och removeFromCart används för att 

lägga till eller ta bort artiklar från arrayen. Metoden addToCart tar emot ett objekt av typen article 
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och lägger in objektet sist i arrayen inv, den ökar även på räknaren numOfProds och returnerar det 

nya antalet artiklar i korgen. Metoden removeFromCart fungerar på samma sätt fast tvärt om, den 

tar emot ett index och tar bort det objektet i arrayen som ligger på den indexerade platsen, sedan 

minskas räknaren numOfProds och det nya antalet varor i korgen returneras ut till funktionsanropet.  

Klasserna category, produkt och article är beroende av metodklasserna categoryMethods och 

productMethods 

 

addCategory 

Denna metod används för att skapa en ny produktkategori, den tar emot ett objekt av typen 

category och lägger in dess information i databasen. Den returnerar därefter en checksiffra som 

indikerar om inläggningen gått bra eller dåligt.  

checkVisible 

En kategori besitter den egenskapen att den ska framstå som synlig eller osynlig för de som är och 

navigerar på sidan. Flaggan visible i objekten category samt i databastabellen för produktkategorier 

bestämmer över denna egenskap. Metoden checkVisible kollar om visible-flaggan är satt för en 

specifik kategori. Denna metod används främst då alla kategorier listas på webbplatsen.  

editCategory 

Via denna metod kan de två redigerbara fälten name och visible ändras. Metoden tar emot ett objekt 

av typen cateory och uppdaterar databasen med den nya informationen.  

getAllCategories 
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Denna metod hämtar samtliga kategorier från databasen och returnerar dessa i form av ett dataset.  

removeCategory 

Metoden removeCategory gör som namnet föreslår att den tar bort en kategori. Den tar emot ett 

objekt av typen category och tar bort motsvarande från databasen.  

toggleVisible 

Eftersom en kategori s synlighet kan ställas av administratörerna är denna metod användbar. Den 

sätter visible-flaggen till 1 eller 0 på valfri kategori genom att ta emot ett objekt av typen category 

samt en integer som indikerar visible-flaggans nya status. Den nya statusen läggs in i databasen på 

efterfrågad kategori.  

addArticle 

Eftersom artiklarna utgör den största delen av volymen i produktdatabasen och ofta läggs till i 

databasen ett stort antal åt gången har denna metod en lite annorlunda argument. Metoden 

addArticle tar emot ett objekt av datatypen DataSet (hur datasetet sammanställs innan 

funktionsanropet beskrivs i kapitel 3.2.1.3 Lägg till produkt). Datasetet innehåller ett visst antal rader 

med information som motsvarar fälten i ett objekt av typen article. Antalet rader sätta av 

administratören när han lägger in artiklar. Varje rad plockas ut och omvandlas till ett objekt av typen 

article, detta objekt skickas sedan in i databasen där det lagras i tabellen för artiklar. Metoden 

returnerar en siffra motsvarande antalet artiklar som lagts till.  

addProduct 

Proceduren för att lägga till en produkt i databasen försvåras av det faktum att varje kund har en 

unik rabattabell som är en kopia av produkttabellen, detta innebär att för varje produkt som skapas 

måste även en ny rad skapas i rabattabellen för varje kund. Metoden tar emot ett objekt av typen 

product, denna läggs in i databasen med hjälp av en lagrad procedur. Tabellen för produkter har 

kolumnen id som primärnyckel och detta id-nummer automatgenereras när en ny produkt läggs till. 

För att kunna reproducera den nyskapade produkten i kundernas rabattabell måste id-numret för 

den nya produkten hämtas från databasen efter det verifieras att inläggningen har lyckats.  När den 

nya produktens id-nummer är införskaffa körs metoden getAllCustomers vilken returnerar ett 

dataset innehållande namnet på alla kunder. Utifrån detta dataset plockas var och ett av 

kundnamnen fram och via detta namn, vilket även är namnet på dess unika rabattabell, görs en 

insättning av den nya produkten i kundens rabattabell. Metoden returnerar vid en lyckas operation 

det nya produkt-id-numret och 0 vid misslyckad operation.  

deleteArticlesInProduct 

Eftersom produktdatabasen är hierarkiskt uppbyggd måste en rekursiv bortagning av underliggande 

nivåer ske i de fall då en överliggande nivå tas bort. Metoden deleteArticlesInProduct används för 

precis en sådan operation. Om en administratör väljer att ta bort en produkt helt och hållet körs först 

denna metod vilken raderar alla artiklar i databasen som tillhör en specifik produkt. Metoden tar 

emot ett id-nummer som svarar för produktens id-nummer. Metoden returnerar en checksiffra som 

indikerar om operationen gått som planerat.  
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deleteProduct 

När alla artiklar under en produkt är säkert bortagna körs denna metod som tar bort själva 

produkten från databasen. Liknande sin systermetod addProduct ser denna metod till att hålla 

kundernas rabattabell uppdaterad genom att loppa igenom alla kundnamn och genom dessa ta bort 

önskad produkt från dess tabell. Metoden returnerar en checksiffra.  

deleteProductsInCategory 

Om en administratör väljer att ta bort en hel kategori måste självklart en rekursiv bortagning av 

underliggande nivåer ske. Denna metod tar bort alla produkter som finns under en specifik kategori.  

editProd  

Denna metod används för att redigera en redan befintlig produkt. Metoden tar emot ett objekt av 

typen product och returnerar en checksiffra. Som med tidigare metoder som behandlar produkter så 

tar även denna sitt ansvar och uppdaterar kundernas rabattabeller på samma sätt som 

deleteProdukt och addProduct.  

getAllProducts 

En metod som används för att hämta alla produkter från databasen. Metoden returnerar ett dataset 

innehållande allt innehåll i databasens produkttabell. 

getArticles 

Metoden tar emot en integer som motsvarar id-numret för den produkt man vill hämta artiklar från. 

Metoden returnerar ett dataset innehållande alla artiklar under en specifik produkt.  

getDiscount 

Denna metod används när en kund tänkt skicka iväg sin beställning. Metoden tar emot ett 

användarnamn och ett artikelnummer. Genom att plocka fram produkt-id-numret från databasen 

tillhörande den efterfrågade artikeln matchas det id-numret mot samma id-nummer i kundens unika 

rabattabell och kunden rabatt för den specifika artikeln kan på så sätt returneras av metoden.  

getProduct 

Metoden getProduct tar emot ett id-nummer och returnerar ett objekt av typen product genom att 

hämta upp information från databasen.  

getProducts 

Denna metod hämtas samtliga produkter i en specifik kategori och returnerar dessa i form av ett 

dataset. 

3.1.1.5 Datatyper och metoder för kontakter 

På webbplatsen finns en sida som heter ”Kontakta oss”. På den sidan kan användare hitta 

kontaktnummer till företagets anställda, samt postadresser till företagets två kontor. Anställda på 

företaget kan, genom att logga in som administratör, redigera kontaktuppgifter på någon av de som 
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ligger ute på sidan. Detta görs med hjälp av en klass som heter contacts och en metodklass som heter 

contactMethods.  

 

Klassen contact består av ett antal fält som motsvarar den information som lagras för varje 

kontaktperson i databasen. Name och email anger personens namn och e-post, samma saker med 

tel-1 och tel-2. Fältet position anger vilken roll kontakten har på företaget och fältet location anger 

på vilket av de två kontoren som kontakten befinner sig.  

addContact 

Metoden addContact används för att lägga till en kontaktuppgift. Metoden tar emot ett objekt av 

typen contact, lägger in de uppgifter som finns i objektet i databasen och returnerar sedan en 

checksiffra. 

deleteContact  

Denna metod används för att radera en redan befintlig kontaktuppgift, metoden tar emot en integer 

som motsvarar kontaktens id-nummer i databasen. Därefter körs en lagrad procedur som tar bort 

efterfrågad rad i databasen. Efter den operationen returnerar metoden en checksiffra.  

editContact 

Om uppgifterna gällande en viss kontakt ska ändras görs det via denna metod. Metoden tar emot ett 

id-nummer samt ett objekt av typen contact. Den rad i databasen som matchar id-numret 

uppdateras med uppgifter från objektet. Metoden returnerar efter detta en checksiffra.  

getAllContacts 
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Varje gång sidan ”Kontakta oss” laddas körs denna metod för att hämta alla kontakter under ett visst 

kontor som finns i databasen. Metoden tar emot en siffra som motsvarar det kontor som efterfrågas 

och returnerar ett dataset med alla kontakter som finns på det kontoret. Vanligtvis hämtas kontakter 

från båda kontoren när sidan laddas.  

getContact 

Denna metod används i samband med editContact för att hämta upp redan befintlig data om en 

specifik kontakt. Metoden tar emot en siddra motsvarande id-numret för kontakten i databasen och 

returnerar ett objekt av typen contact 

3.1.1.6 Datatyper och metoder för information om företaget  

Liknande till ”Kontakta oss” så finns även en sida vid namn ”Om företaget”. Innehållet på denna sida 

är helt och hållet redigerbart av inloggade administratörer. Innehållet består av ett HTML-objekt som 

lagras i databasen och hämtas upp varje gång sidan laddas. Genom att utnyttja klassen info kan de 

anställda uppdatera eller ändra denna information.  

 

Klassen innehåller två metoder, en för att hämta info och en för att uppdatera. Eftersom denna 

information alltid ska finnas där och eftersom det endast ska finnas en version av det krävs inga 

metoder för att skapa eller ta bort poster i databasen. 

getInfo 

Används för att när sidan laddas, eller när information ska redigeras, för att hämta information från 

databasen. Metoden returnerar en sträng innehållande HTML-information, detta omformas sedan till 

ett HTML-objekt vid funktionsanropet.  

updateInfo 

Denna metod används för att uppdatera informationen om företaget, metoden tar emot en sträng av 

HTMNL-information som lagras på en förutbestämd plats i databasen. Metoden returnerar en 

checksiffra tillbaka till funktionsanropet.  

3.1.1.7 Datatyper och metoder för lösenordshantering  

Det ligger stor fokus på säkerhet i dagens webbutveckling och ett av de stora orosmomenten är hur 

lagring av personligdata sker. Designfilosofin i detta projekt har varit att så lite skadlig data som 
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möjligt ska lagras om kunderna. Något som är svårt att komma undan är däremot lagring av 

lösenord, så länge lösenordet lagras i klartext i databasen kan det ses som en säkerhetsrisk. Därför 

använder den här webbplatsen sig av en krypteringsalgoritm för att lagra lösenord. När användaren 

skapas får de knappa in ett valfritt lösenord, denna sträng körs genom en funktion som returnerar en 

MD5 Hashsumma  

3.2 Funktionsbeskrivning 
Webbplatsens funktioner är det som får den att vara levande och uppdaterad. Genom att 

implementera smart och användarvänlig funktionalitet är sidans innehåll ständigt föränderlig. Även 

om informationen på en webbsida är aktuell upplevs den som statisk och inaktuell om innehållet inte 

uppdateras med jämna mellanrum. För att undvika detta använder sig denna webbplats av ett antal 

funktioner som gör webbplatsen både enkel att uppdatera för administratörerna men även interaktiv 

för kunderna.  

Alla funktioner som beskrivs nedan använder sig av de datatyper, klasser och metoder som beskrivs i 

kapitel 3.1.1 Metoder och datatyper.  

3.2.1 Funktioner 

Definition: Med funktioner menas specifik funktionalitet som skapats just för denna webbplats. Inte 

nödvändigtvis den funktionalitet som beställaren önskade implementera utan snarare den kod som 

skrevs för just det ändamålet.  

3.2.1.1 Nyhetsflöde 

Implementation av FCKeditor 

Webbplatsen använder sig av open source webeditorn FCKedit för att skapa och editera 

nyhetsinlägg.  FCKedit är en så kallad WYSIWYG(What you see is what you get)-editor vilket innebär 

att det som skrivs i editorn, och den formatering som används, kommer att efterliknas när resultatet 

presenteras nästa gång . FCKedit är designat att se ut och bete sig liknande som en desktop editor till 

exempel Microsoft Word eller Open Office, detta innebär att den är väldigt intuitiv att använda och 

lämpar sig för just denna typ av implementation.  

I detta projekt används FCKeditor.Net 2.6.3 vilket är en specialversion av FCKedit skriven för just 

ASP.NET-applikationer. Editorn installeras genom att packa upp ett programpaket i mapproten för 

webbplatsen, paketet laddas hem från FCKedits hemsida. Efter att paketet packats upp lyfts en .dll-fil 

med namnet FredCK.FCKeditv2.dll in som en referens i Visual Studio-projektet. För att sidan sen ska 

kompilera korrekt måste en Register Assembly-tag läggas till i toppen på varje markup-dokuemnt.  

<%@ Register Assembly="FredCK.FCKeditorV2" Namespace="FredCK.FCKeditorV2" 

TagPrefix="FCKeditorV2" %> 

Samt två kommandotaggar i projektets konfigurationsfil web.config.  

<appSettings> 

    <add key="FCKeditor:BasePath" value="~/fckeditor/"/> 

    <add key="FCKeditor:UserFilesPath" value="~/newsimages/" /> 

</appSettings> 

Dessa två rader pekar på vilken mapp som innehåller källkoden för editorn samt vilken mapp i 

projektet som ska användas för att lagra bilder som laddas upp via editorn.  
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Denna konfiguration gör så att ASP.NET-komponenten som utgör FCKeditorn kan tillkallas i markup-

koden genom att skriva taggen  

<FCKeditorV2:FCKeditor ID="foo" runat="server" / > 

 

Parametern ID kan då senare användas i code-behind för att hämta eller sätta värden från editorn.  

Skapa nyheter 

För att ge administratörerna möjlighet att skapa nyhetsinlägg skapas en ny web form i Visual Studio 

projektet. Web formen har namnet postnew.aspx, med tillhörande code-behind postnews.aspx.cs. 

Fokus på web formen är ett objekt av typen FCKeditor som döps till ”FCKeditorNews”, utöver den 

läggs även till en textbox för rubrik samt en knapp med texten ”Lägg upp nyhet”. När 

administratören har skrivigt inlägget, fyllt i en rubrik och trycker på knappen triggas funktionen 

btSubmitNews_Click i code-behind. Denna funktion skapar två nya objekt, ett av typen newsPost 

samt ett av typen newsNethods. Objektet newsPost fylls med information från kontrollera i markup-

koden, för att hämta HTML-objektet som skapas i FCKeditorn används parametern 

FCKeditorNews.Value som returnerar en sträng med HTML-data. Objektet newsMethods använder 

sedan metoden postNews för att lägga in nyheten i databasen. Metoden returnerar en checksiffra 

som används för att kontrollera om uppdatering av databasen gått korrekt till. En if-sats kontrollerar 

checksiffran och visar ett statusmeddelande för administratören. En RequiredFieldValidator används 

för att kontrollera att fältet för rubrik inte är tomt.  

Editera och ta bort nyheter 

Befintliga nyheter kan redigeras eller tas bort helt via administrationspanelen. För detta ändamål 

skapas en web form med namnet editnews.aspx med code-behind editnews.aspx.cs. Strukturen på 

web formen är densamma som för postnews.aspx med en FCKeditor som huvudelement, en textbox 

för rubrik, en knapp för att uppdatera samt en knapp för att ta bort inlägget. På 

administrationspanelen listas alla befintliga nyheter som en länk till web formen editnews.aspx. För 

att bestäma vilken nyhet som sedan ska hämtas från databasen passas en parameter med namnet id 

med i länken.  

Funktionen för att lista nyheterna ser ut på följande sätt 

public void linkNews() 

    { 

        newsMethods nM = new newsMethods(); 

        DataSet ds = nM.getAllNews(); 

        int i = 0; 

        foreach (DataRow dr in ds.Tables["this"].Rows) 

        { 

           HtmlGenericControl newsDiv = new HtmlGenericControl("div"); 

           newsDiv.ID = ds.Tables["this"].Rows[i]["id"].ToString(); 

newsDiv.InnerHtml = "<b><a href='editnews.aspx?id=" +   

ds.Tables["this"].Rows[i]["id"].ToString() + "'>" + 

ds.Tables["this"].Rows[i]["headline"].ToString() + "</b> - 

Upplagd: " + ds.Tables["this"].Rows[i]["date"].ToString() + 

"</a>"; 

           newsPost.Controls.Add(newsDiv); 

           i++; 

        } 

    } 
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Det som händer är att ett objekt av typen newsMethods skapas och dess metod getAllNews åkallas 

vilket returnerar ett dataset innehållande alla nyhetsinlägg som finns i databasen. För varje rad i 

darasetet skapas sedan ett Html-objekt som fylls med en länk till web formen editnews.aspx samt 

parametern id. Detta Html-objekt av typen HtmlGenericControl läggs sedan till en ASP.NET-kontroll 

av typen Placeholder kallad newsPost, vilket resulterar i en lista med länkar med varsin unik 

parameter id.  

På web formen editnews.aspx görs en kontroll på Page_Load att parametern ID verkligen är passad. 

Om den är det körs metoden getNews, med parametern id som argument, vilken returnerar ett 

objekt av typen newsPost. Fälten från objektet newsPost används för att fylla kontrollerna FCKeditor 

och textboxen för rubrik.  

newsMethods nM = new newsMethods(); 

newsPost nP = nM.getNews(int.Parse(Request.Params["id"].ToString())); 

tbHeadline.Text = nP.headLine; 

FCKeditorNews.Value = nP.body; 

Efter att administratören gjort sina ändringar kan han eller hon välja att endera trycka på ”Uppdatera 

inlägg” eller knappen ”Ta bort inlägg”. Om han eller hon väljer att uppdatera nyheten genom att 

trycka på knappen ”Uppdatera nyhet” triggas funktionen btSubmitChange_Click. Denna funktion 

skapar ett objekt av typen newsPost och fyller den med informationen från FCKeditorn och 

textboxen för rubrik, sedan körs newsMethods-metoden editNews med parametern id samt det 

nyligen skapade newsPost-objektet som parameter. Metoden editNews returnerar en checksiffra 

som avgör vilket meddelande som sen ska visas för administratören, om det gick bra att uppdatera 

nyheten visas en länk tillbaka till administrationspanelen. Om administratören istället väljer att at 

bort nyhetsinlägget helt och hållet och klickar på knappen ”Ta bort inlägg” visas ett 

varningsmeddelande med frågan ”Är du säker att du vill ta bort nyheten?”. Klicka användaren ”OK” 

på den triggas funktionen btDelete_Click som kör newsPost-metoden deleteNews. Som 

argument tar deleteNews med medskickade parametern id. Som föregående funktion görs en 

kontroll av den returnerade checksiffran för att kontrollera att inlägget korrekt borttaget.  

Visa nyheter 

Alla funktioner rörande nyheter skulle vara poänglösa utan något att visa själva nyhetsinläggen. 

Webbplatsen är strukturerad så att förstasidan visa det senaste skapade nyhetsinlägget. Detta görs 

genom en funktion som heter fetchNews. Metoden fetchNews tar emot ett argument av typen 

integer med namnet id som anger vilken nyhet som ska hämtas. Metoden returnerar sedan ett 

objekt av typen HtmlGenericControl som returneras tillbaka till funktionsanropet. Funktionen körs på 

Page_Load på förstasidan index.aspx, om ingen speciell nyhet efterfrågas körs fetchNews med 

argumentet 0. Oavsett vilket argument som funktionen matas med hämtas först alla nyheter som 

finns i databasen via metoden getAllNews. Om datasetet som returneras av getAllNews är tomt 

skaps ett Html-objekt med texten ”Det finns inga nyheter postade än” som returneras och visas på 

förstasidan. Visar det sig dock att datasetet inte är tomt utan innehåller ett antal nyhetsinlägg 

plockas det första fram och ett Html-objekt av typen HtmlGenericControl skapas och fylls med den 

informationen som returnerats från databasen.   

För att ge sidans användare möjligheten att läsa vilket nyhetsinlägg de vill visas en lista alltid på de 

senaste fyra nyhetsposterna på sidans högerkant. Denna lista skapas via en funktion som heter 
listNews 
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Tillhörande till listNews finns två ASP.NET-kontroller, en av typen Placeholder och en annan av typen 

LinkButton, som fylls av listNews.  

    public void listNews() 

    { 

        DataSet ds = new DataSet(); 

        newsMethods nM = new newsMethods(); 

        ds = nM.getAllNews(); 

        int start = ds.Tables["this"].Rows.Count; 

        int stop = (start - 4); 

        if (stop < 0) 

        { 

            stop = 0; 

        } 

        int i = start-1; 

        while (i > stop - 1) 

        { 

            HtmlGenericControl newdiv = new HtmlGenericControl("div"); 

            newdiv.ID = ds.Tables["this"].Rows[i]["id"].ToString(); 

            newdiv.InnerHtml = "<li><a href='index.aspx?news=" + 

ds.Tables["this"].Rows[i]["id"].ToString() + "'>" + 

ds.Tables["this"].Rows[i]["headline"].ToString() + "</a></li>"; 

            newsLink.Controls.Add(newdiv); 

            i--; 

        } 

        if (start > 4) 

        { 

            linkBtOldnews.Visible = true; 

        } 

    } 

<asp:PlaceHolder id="newsLink" runat="server" />  

<asp:LinkButton ID="linkBtOldnews" runat="server" visible="true"  

OnClick="linkBtOldnews_Click">Läs äldre nyheter...</asp:LinkButton> 

Funktionen skapar listan genom att loopa igenom de senaste fyra inläggen och för varje inlägg skapa 

en länk tillbaka till index.aspx med parametern news satt till motsvarande nyhetsinlägg id i 

databasen. Om antalet nyheter i databasen är fler än fyra visas länkknappen som vid klick kör skickar 

användaren visare till en annan sida som heter oldNews.aspx. Om användaren klickar på en av 

länkarna laddas sidan om nu med parametern news satt. På Page-Load körs då fetchNews igen nu 

men nu med ett argument som inte är noll vilket resulterar i att istället för den senaste nyheten 

hämtas nu den efterfrågade nyheten.  

Sidan oldNews.aspx listar samtliga nyheter och sorterar dem efter årtal. Nyheternas rubrik fungerar 

som en länk tillbaka till index.aspx med parametern news satt till nyhetens id-nummer.  

3.2.1.2 Anvädarhantering 

Det finns två typer av användare på webbplatsen, kunder och administratörer, viss funktionalitet är 

identisk för de tu men de flesta av funktionerna är radikalt olika vilket kommer att visa sig i detta 

kapitel. En funktion som är likadan för det två och sträcker sig över hela webbplatsen är möjligheten 

att logga in eller ut från vilken sida man än befinner sig på. Informationen som indikerar om en 

användare är inloggad eller inte lagras i en sessionsvariabel vid inloggning och kontrolleras varje gång 

en ny sida laddas. För att hantera sessionsvariabler används ASP.NET-klassen Session som håller 

lagrad information så länge sessionen är aktiv, det vill säga så länge användare har browserfönstret 

öppet, eller tills det att den släpps genom att sättas till null.  
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Sessionsvariabeln för användarnamn kontrolleras varje gång en ny sida laddas och dess värde 

bestämmer delar av sidans innehåll. Längst uppe till höger på varje sida finns en ruta som vid fallet 

att sessionsvariabeln för användarnamn är lika med null visa texten ”Logga in” som en länk till web 

formen login.aspx, under den visas även en länk till web formen createcustomer.aspx med texten 

”Skapa användare”. Däremot om användarnamnet är satt till ett värde visar rutan istället den 

inloggade användarens användarnamn samt en länk till web formen logout.aspx. Om det dessutom 

är en kund som är inloggad visas en liten bild av en varukorg som vid klick skickar kunden vidare till 

web formen showcart.aspx där innehållet i kunden varukorg visas.  

Denna funktionalitet används på alla sidor i webbplatsen. Funktionen för att avgöra om en 

användare är inloggad eller inte körs vid Page_Load på varje web form och ser ut, med viss variation, 

som nedan.  

if (Session["username"] != null) 

{ 

    HtmlGenericControl loginDiv = new HtmlGenericControl("div"); 

    loginDiv.InnerHtml = "" + Session["username"] + "<a href='logout.aspx'   

class='desc'>Logga ut</a>"; 

    plcLogin.Controls.Add(loginDiv); 

    if (Session["admin"].ToString() == "false") 

           { 

               HtmlGenericControl imgDiv = new HtmlGenericControl("img"); 

               imgDiv.InnerHtml = "<a href='showcart.aspx'   

class='desc'><img alt='' src='images/cart_e.jpg' border='none'/></a>"; 

               plcImg.Controls.Add(imgDiv); 

            } 

} 

else if (Session["username"] == null) 

{ 

    HtmlGenericControl loginDiv = new HtmlGenericControl("div"); 

    loginDiv.InnerHtml = "<a href='login.aspx' class='desc'>Logga in</a><a 

href='createcustomer.aspx' class='desc'>Skapa användare</a>"; 

    plcLogin.Controls.Add(loginDiv); 

} 

Det som händer vid Page_Load är alltså att sessionsvarablerna username och admin kontrolleras, hur 

dessa varabler får sina värden och mer om vad de innebär behandlas i nästa avsnitt. 

Inloggning 

Inloggning på sidan skrev via web formen login.aspx där användaren pressenteras med två fält för 

inloggning, en för kunder och en för administratörer. Varje fält består av en textruta för 

användarnamn och en för lösenord, tillsammans med en knapp med texten ”Logga in”. Knappen för 

att logga in triggar var för sig en funktion som kontrollerar användarnamnet och lösenordet mot de 

som finns lagrade i databasen. Lösenord lagras inte i klartext i databasen utan lagras som en hash-

sträng, för detta ändmål används klassen passWord, som tar in en oformaterad sträng och returnerar 

en sträng formaterad som en MD5-hash-summa.   

Knappen som kunder använder triggar funktionen btCustomerLogin_Click som skapar ett 

objekt av typen customer.  De strängar som matats in i textboxarna kontrolleras här för otillåtna 

tecken (mer om detta i avsnittet om säkerhet) innan objektet customer passeras visare till moteden 

checkCustomer. Inne i checkCustomer hämtas den aktuella användarens uppgifter från databasen. 

Om användaren inte finns i databasen returnerar metoden värdet 0 vilket indikerar att inloggningen 
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gått fel. Finns däremot användaren körs det inmatade lösenordet genom metoden passWord vars 

returvärde kontrolleras mot det redan hashade värdet i databasen. Om dessa stämmer överens med 

varandra returnerar metoden värdet 1 vilket indikerar en lyckad inloggning. När funktionen 

btCustomerLogin_Click får ett returvärde av checkCustomer går den vidare med att endera skriva ut 

ett felmeddelande i fallet att lösenordet inte stämmer eller att användarnamnet inte finns registrerat 

eller med att fortsätta med inloggningsprocessen genom att sätta ett antal sessionsvariabler. Den 

första sessionsvarabeln som alltid sätts är användarnamnet, denna används dels för att avgöra om en 

användare är inloggad eller inte samt för att visa vilken användare som är inloggad för tillfället upp i 

det högra hörnet. Efter att användarnamnet är satt sätts sessionsvarabeln admin till ”false” då en 

kund loggar in, denna används för att styra åtkomst till administratörssidor. I tillägg till dessa 

variabler skapas även ett objekt av typen cart som lagras i en sessionsvarabel. Denna används när 

kunder ska göra inköp för att lagra uppgifter om inhandlade artiklar. Användaren skickas sedan, 

genom funktionen Response.Redirect vidare till startsidan och kan efter det beställa artiklar etc.  

När en administratör loggar in sker samma process med lösenordskontroll men sessionsvaribaeln 

admin sätts till ”true” och det skapas ingen varukorg eftersom det inte förväntas att administratörer 

ska handla på sidan . När administratören loggats in skickas de vidare via en Respons.Redirect till 

administrationspanelen som utgörs av web formen admin.aspx där de kan utföra administrativa 

uppgifter för hela webbplatsens innehåll .  

Skapa kund 

De som surfar in på sidan ska alltid ha möjlighet att skapa en användare vilket ger möjlighet till att 

lägga beställningar, det är en av de grundläggande tankarna bakom hela projektet. Så länge en 

användare inte är inloggad på webbplatsen är länken till web formen för att skapa en användare 

alltid synlig längst uppe i högra hörnet.  

För att skapa användare används web formen createcustomer.aspx som praktiskt taget uteslutande 

består av en uppsättning textboxar som kunden ska fylla. Dessa textboxar motsvara de fält som 

klassen customer innehåller. Förutom textboxarna finns en knapp som aktiverar registreringen 

genom att trigga funktionen btAddCustomer_Click. Funktionen använder sig av metoden 

customerMethods.addCustomer men innan objektet customer som skapas utifrån informationen i 

textboxarna passeras vidare som argument till den metoden sker ett antal viktiga 

säkerhetskontroller. Dels kontrolleras att alla textboxar har ett satt värde på klientsidan via ASP.NET-

komponenten RequiredFieldValidator 

<asp:RequiredFieldValidator ID="contactNameValidator" runat="server" 

ErrorMessage="Detta är ett obligatorist fält"></asp:RequiredFieldValidator> 

                        

Denna kontroll gör så att körningen bryts och funktionen som lägger in data i databasen startar 

aldrig.  

När sidan och användaren inmatade data validerats och inga säkerhetsrisker identifierats 

kontrolleras så att användarnamnet och e-postadressen är unika. Detta görs via funktionen 

checkName som tar emot ett DataSet, en stärng motsvarande användarnamn och en sträng 

motsvarande e-postadress som argument. DataSetet som används som argument i detta fall är ett 

dataset innehållande alla kunder som finns i databasen, detta loopas igenom och strängarna 

användarnamn och e-postadress matchas mot de som redan finns i databasen. Om någon av 
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strängarna redan finns i databasen returnerar funktionen checkName checksiffran 0 vilket vid 

funktionsanropet tolkas som att användarnamn eller e-post redan finns registrerat. Ett 

varningsmeddelande visas för användaren. Däremot om användarnamnet och e-postadressen anses 

vara unika körs äntligen metoden customerMethods.addCustomer som lägger in objektet customer i 

databasen. När en positiv checksiffra returnerats från den metoden körs metoden createTable vilken 

skapar en kopia av produktdatabasen under kunden användarnamn.  

    public int createTable(customer c) 

    { 

        string trimmedName = c.contactName.Replace(" ", "");  

        string sqlString = "CREATE TABLE " + trimmedName  + " (id int, 

product_name varchar(50), discount int)"; 

        string err; 

        Database myDataBase = new Database(connString); 

        int numOfLines = myDataBase.ExecuteSQL(sqlString, out err); 

        if (err == "") 

        { 

            productMethods pM = new productMethods(); 

            DataSet ds = pM.getAllProducts(); 

            int i = 0; 

            int check = 0; 

            foreach (DataRow dr in ds.Tables["this"].Rows) 

            { 

                check += myDataBase.ExecuteSQL("INSERT INTO " + trimmedName 

+ " (id, product_name) VALUES (" + 

ds.Tables["this"].Rows[i]["id"].ToString() + ", '" + 

ds.Tables["this"].Rows[i]["name"].ToString() + "')", out err); 

                i++; 

            } 

            if (check != i) 

            { 

                return 0;//inte ok 

            } 

            else 

            { 

                return 1;//ok 

            } 

        } 

        else 

        { 

            return 0; 

        } 

    } 

Metoden rensar först strängen som motsvarar kundens användarnman från mellanslag och skapar 

sedan en tabel i databasen med det rensade namnet. Sedan hämtas ett dataset med alla produkter 

som loppas igenom och värden för produktnamn och produkt-id sätts in i den nyskapade tabellen.  

En sista kontroll görs av den returnerade checksiffran som fås från createTable, om den är satt till 0 

vilket indikerar att något gått fel visas ett felmeddelande för användaren som då uppmanas att ta 

kontakt med någon på företag eftersom ett fel vid skapandet av tabellen tyder på att något alvarligt 

är fel i databasen. Förutsatt att allt går bra i skapandet av tabellen loggas användaren in genom att 

sessionsvariablerna för användarnman, admininivå och varukorg sätts till sina korrekta värden och 

användaren pressenteras med en text som säger ”Allt har gått bra! Klicka här för att gå vidare till 

förstasidan”  
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Tabellen som skapas används som tidigare nämts för kunden unika rabattsatser, per default är fältet 

”discount” som motsvarar specifik rabatt satt till null. Tabellen måste sedan manuellt redigeras av en 

administratör för att kunden rabetter ska vara synliga när de handlar. Processen för detta beskrivs i 

avsnittet ”Redigera och ta bort kund”  

Skapa administratör 

Skapandet av administratör är inte en offentlig funktion utan måste göras av en annan administratör. 

Den ursprunglige administratören loggar in och via administrationspanelen klickar på knappen 

”Skapa användare” vilket skickar honom eller henne vidare till web formen createuser.aspx . Det 

krävs inte lika mycket information för att skapa en administratör som det gör för att skapa en kund 

därför innehåller denna web form inte lika många kontroller eller inmatningsmöjligheter.  

Web formen består av en textbox för användarnamn, en textbox för lösenord, en textbox för e-

postadress samt en chekboxlista för användarnivå. I nuvarande läge används inte parametern 

användarnivå över huvud taget men har lämnat kvar för eventuella framtida vidareutvecklingar av 

webbplatsen. Till varje textbox finn en ASP.NET-validationkontroll som verifierar att värden är satta i 

textboxarna innan skapandet av administratören kan genomföras . Det finns även en kontroll som 

säkerställer längden på det inmatade lösenordet och säkerställer att längden överstiger sju tecken. I 

tillägg till textboxarna och checkboxlistan finns en knapp med texten ”Lägg till användare”, knappen 

triggar en funktion som heter btAdduser_Click.  

Funktionen btAdduser_Click kontrollerar först att alla kontroller validerats och skapar sedan ett 

objekt av typen user och fyller objektet med de inmatade uppgifterna. Strängen som tas emot från 

textboxen för lösenord körs genom funktionen passWord vilket returnerar ett krypterat värde för 

lösenordssträngen. Sedan används metoden userMethods.addUser för att lägga in objektet i 

databasen. Metoden returnerar en checksiffra som är satt till värdet 1 om allt gått bra vid insättning i 

databasen eller 0 om något gått fel. Utifrån detta pressenteras administratören med ett meddelande 

som endera säger ”Allt har gått bra” eller ”Något gick fel vid insättningen”.  Den nya administratören 

kan nu logga in och utföra de uppgifterna på webbplatsen som kräver administratörsrättigheter.  

Redigera och ta bort kund  

Det krävs en administratör för att redigera eller ta bort en kund. För att göra detta finns en knapp på 

administratörspanelen med texten ”Visa kunder” som vid klicka använder sig av Respons.Redirect för 

att skicka administratören vidare till web formen ”customers.aspx”. Förutom att redigera kundernas 

generella uppgifter som till exempel e-postadress eller adress har administratörerna även möjlighet 

att redigera kundernas unika rabattabell.  

På web formen customers.aspx finns för ändamålet två stycken ASP.NET-kontroller av typen 

GridView, detta är en väldigt användbart kontroll som gör det möjligt att visa stora volymer av data 

på ett ordnat sätt. Som en del av GridView-kontrollerna hör en annan kontroll av typen 

SQLDataSource som används för att fylla GridViewn med information.  

Konfigurationen för den GridView som används för att lista kunder för redigering ser ut som följer 

<asp:GridView ID="gvCustomersEdit" runat="server" AllowPaging="True"  

AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="id" 

DataSourceID="SqlDataSource1"> 

<Columns> 



  

33 

 <asp:BoundField DataField="organisation" HeaderText="Organisation" 

SortExpression="organisation" /> 

<asp:BoundField DataField="org_nr" HeaderText="Org.nr"  

SortExpression="org_nr" /> 

<asp:BoundField DataField="email" HeaderText="email" SortExpression="email" 

/> 

<asp:BoundField DataField="contact_name" HeaderText="Användarnamn"  

SortExpression="contact_name" /> 

<asp:BoundField DataField="telenr" HeaderText="telenr"  

SortExpression="telenr" /> 

<asp:BoundField DataField="street" HeaderText="Adress" 

SortExpression="street" /> 

<asp:BoundField DataField="city" HeaderText="Ort" SortExpression="city" /> 

<asp:BoundField DataField="zip" HeaderText="Postnr" SortExpression="zip" /> 

<asp:BoundField DataField="new" HeaderText="Ny 1/0" SortExpression="new" /> 

<asp:HyperLinkField DataTextField="id" DataNavigateUrlFields="id"                       

DataNavigateUrlFormatString="editcustomer.aspx?id={0}" 

DataTextFormatString="Redigera"/> 

</Columns> 

</asp:GridView> 

Varje av kolumnerna av typen ”BoundField” fylls med data från databasen. Kolumnen av typen 

”HyperlinkField” länkar till web formen ”editcustomer.aspx” med parametern id som plockas från 

aktuell rad. Web formen ”editcustomers.aspx” bygger på samma uppsättning kontroller och 

textboxar som ”createcustomer.aspx”. Utöver det finns en knapp med texten ”Uppdatera kund” och 

en knapp med texten ”Ta bort kund”.  

På Page_Load körs funktionen fetchCustomer med den medpassade parametern id som argument, 

funktionen hämtar upp efterfrågad kund från databasen och fyller textboxarna med kundens 

uppgifter. Efter att administratören gjort de önskade ändringarna och trycker på knappen 

”Uppdatera kund” triggas funktionen btEditCustomer_Click vilken skapar ett objekt av typen 

customer och passar det som argument till metoden customerMethods.editCustomer som 

uppdaterar aktuell kund i databasen.  

Om administratören istället väljer att ta bort kunden och klickar på knappen ”Ta bort kunden” triggas 

funktionen btRemoveCustomer_Click som kör metoden customerMethods.deleteCustomer med 

parametern id som argument vilket tar bort kunden men även kunden unika rabattabell från 

databasen. 

Den andra gridviewn fylls med samma information men kolumnen av typen HyperLinkFIeld länkar 

istället till web formen ”editcustomerdiscount.aspx” men även här med parametern id som tas från 

vald rad. I samband med att gridviewn fylls med information kontrolleras flaggan ”isNew” för varje 

kund. Om flaggan är satt till 1 markeras raden i gridviewn med röd bakgrund vilket gör det lättare för 

administratöerna att hitta nya kunder var rabattabell inte är uppdaterad.  

 När editcustomerdiscount.aspx laddas körs funktionen fetchCustomer vilket hämtar efterfrågad 

kund från databasen. Kundens användarnman passa vidare som argument i metoden 

customerMethods.getTable vilket returnerar ett dataset som används för att fylla med gridview på 

finns i markup-koden.  

protected void fetchCutomer(int id) 

{ 

    customerMethods cM = new customerMethods(); 
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    customer thisCustomer = new customer(); 

    thisCustomer = cM.getCustomer(id); 

    DataSet ds = cM.getTable(thisCustomer); 

    Session["tablename"] = thisCustomer.contactName; 

    gvCustDiscount.DataSource = ds; 

    gvCustDiscount.DataBind(); 

} 

 

<asp:GridView ID="gvCustDiscount" runat="server" 

AutoGenerateColumns="false" DataKeyNames="id"> 

    <Columns> 

        <asp:BoundField DataField="id" HeaderText="ID" /> 

        <asp:BoundField DataField="product_name" HeaderText="Produkt" /> 

        <asp:TemplateField HeaderText="Rabbat 0-100%"> 

        <ItemTemplate> 

        <asp:TextBox ID="discount" runat="server"></asp:TextBox> 

        </ItemTemplate> 

        </asp:TemplateField> 

    </Columns> 

</asp:GridView> 

 

I gridviewn gvCustDiscount skapas en kolumn som på varje rad innehåller en textbox där 

administratören har möjlihet att fylla i en siffra mellan 0 och 100 vilken motsvarar kunden rabattsats 

för specifik produkt. Under gvCustDiscount finns en knapp med texten ”Uppdatera”  som triggar 

funktionen btSubmit_Click. Funktionen loopar igenom gvCustDiscount och för varje rad plockar 

den ut det infyllda värdet från textboxen och uppdaterar kunden rabattabell i databasen med de nya 

uppgifterna. Flaggan ”isNew” sätts här till 0 så att nästa gång web formen ”customers.aspx” laddas 

markeras kunden inte med röd bakgrund.  

Redigera och ta bort administratör 

Redigering av administratörer börjar på administrationspanelen där alla administratörer som finns i 

databasen listas som länkar under rubriken ”Redigera användare”. Länkarna går till web formen 

”editusers.aspx” med parametern id. Väl inne i editusers.aspx körs metoden userMethods.getUser 

med parametern id som argument vilket returnerar ett objekt av typen user som används för att fylla 

en textbox för användarnamn, en textbox för lösenord, en textbox för e-postadress samt en 

checkboxlista för användarnivå.  Som nämnts tidigare används inte användarnivå i denna version av 

webbplatsen men lämnat kvar för eventuell vidare utveckling av webbplatsens funktionalitet. Under 

användarinformationen som pressenteras finns två knappar, en med texten ”Uppdatera användare” 

och en med texten ”Ta bort användare”. Utöver textboxarna och checkboxlistan finns samma typ av 

verifieringskontroller som på web formen för att skapa användare, de kontrollerar lösenordets längd 

samt att e-postadressen är i korrekt format. Vid klick på knappen ”Uppdatera användare” triggas 

funktionen btEditCustomer_Click vilken samlar ihop informationen i textboxarna, skapar ett 

nytt objekt av typen user vilken passeras som argument till metoden userMethods.editUser. Den 

metoden uppdaterar användaren i databasen och returnerar en checksiffra som kontrolleras och 

utifrån den pressenteras ett meddelande till administratören.  

Om administratören däremot väljer att ta bort en kollegas användare genom att trycka på knappen 

”Ta bort användare” körs istället metoden userMetohods.deleteUser vilken tar parametern id som 

passats med till sidan och uppdaterar databasen genom att ta bort den raden i tabellen över 

användare som motsvarar den aktuella användaren. Metoden returnerar även här en checksiffra som 

kontrolleras innan ett meddelande visas för administratören.  
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Återskapande av lösenord 

Eftersom lösenord inte lagras i klartext i databasen kan användare eller kunder inte få sitt lösenord 

sickat till sig via e-post, användare kan ej heller ändra sitt lösenord själva vilket skulle göra en 

funktion som automatgenererar nya lösenord opraktisk då dessa kan vara speciellt svåra att komma 

ihåg. Därför använder sig denna webbplats av en teknik som skapar en tillfällig länk till en web form 

som via e-post skickas ut till användaren eller kunden där de själva får ange ett nytt lösenord. Detta 

fungerar på samma sätt både för kunder och administratörer, därför kommer den generella termen 

”användare” användas för både kunder och administratörer i kommande avsnitt.  

På web formen för att logga, ”login.aspx” finns tre till en början dolda sektion, ovanför denna finns 

en länk med texten ”Glömt ditt lösenord? Klicka här”. Om användaren klickar på den texten visas två 

textboxar och en knapp. Textboxarna är avsedda för användarnamn och e-postadress, knappen har 

texten ”Skicka efter nytt lösenord”. När användaren fyllt i uppgifterna om användarnamn och e-

postadress triggas funktionen btSendClick_Click vilken börjar med att skapa två objekt, ett av 

typen pwRecoveryURL och ett av typen pwRecoveryUrlMethods. Objektet pwRecoveryURL innehåller 

tre fält, en integer som motsvarar kundens id-nummer, en sträng som ska innehålla en slumpmässigt 

skapad sträng bestående av 24 stycken tecken samt en integer som avgör vilken typ av användare 

det rör sig om, administratör eller kund. Den första av metoderna tillhörande 

pwRecoveryUrlMethods som körs är checkType, en metod som tar emot en sträng föranvändarnamn 

som argument, den returnerar ett objet av typen pwRecoveryURL med fälten som motsvarar type 

samt id-nummer fyllda med korrekt information från databasen. Om det redan här visar sig att 

användarnamnet inte finns visas en varningstext för användaren som berättar att användarnamnet 

inte finns i databasen. Skulle däremot användarnamnet finnas körs metoden 

pwRecoveryUrlMethods.checkEmail vilken matchar den ifyllda e-postadressen med den som finns 

lagrad i databasen, stämmer dessa fortsätter funktionen, stämmer de inte visas återigen ett 

varningsmeddelande för användaren. Denna gång med texten ”Användarnamn och e-postadress 

stämmer inte överens”. Om däremot användaren varit duktig och fyllt i både korrekt användarnamn 

och korrekt e-postadress körs metoden pwRecoveryUrlMethods.generateString vilken returnerar en 

slumpmässig sträng bestående av 24 tecken.  

public string generateString() 

{ 

    string str = System.Guid.NewGuid().ToString(); 

    str = str.Replace("-", ""); 

    return str; 

} 

 

Denna stäng lagras i objektet pwRecovryURL vilken sedan passas vidare till metoden 

pwRecoveryUrlMethods.sendGereatedURL. Den slumpmässigt skapade strängen, användarens id-

nummer och användarens typ, här representerad av endera siffran 1 eller 2 (1 – admin, 2 – kund), 

komineras ihop till en url till web formen recoverpass.aspx. Metoden använder sig av asp.net 

bilioteket System.Net.Mail för att skapat ett epostmeddelande med url:n vilken mailas ut till 

användaren. Strängen, användaren id-nummer och typ lagras sedan i databasen.  

När användaren sedan får sitt mail och följer länken sker en kontroll på web formen med hjälp av 

metoden pwRecoveryUrlMethods.checkURL som kontrollerar att användarens id-nummer finns i 

tabellen över lösenordssträngar. Om den finns matchas den medpassade strängen med den som 

finns i databasen och om de stämmer får användaren möjlighet att skriva in ett nytt lösenord. I 
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samband med att det nya lösenordet sparas i databasen raderas den tillfälliga url:n så den inte går 

att använda igen.  

3.2.1.3 Produkthantering  

Produktdatabasen är uppbyggt i en hierarki med tre nivåer, kategorier, produkter och artiklar. Dessa 

är ordnade i relation med varandra så att en kategori kan innehålla flera produkter och en produkt i 

sin tur kan innehålla flera artiklar. Prissättningen görs i två nivåer, dels så sätts ett bruttopris på 

artikelnivå så att varje enskild artikel har ett eget pris. Utöver det har varje unik kund en egen 

rabattabell som fungerar på produktnivå. Kundernas rabatt gäller på alla artiklar som ligger under en 

produkt. Bruttopriset på artiklar bestäms utefter dessa två parametrar som båda manuellt ställs av 

administratörer. 

Visa produkter 

För att visa produkter på webbplatsen används web formen ”products.aspx”. Denna web form är 

designat att ta emot en parameter med namnet ”category”, denna parameter används för att 

indikera vilken kategoris produkter som ska visas. Om ingen parameter passas med, det vill säga att 

parametern är lika med null, listas alla kategorier som finns i databasen. För detta används en 

funktion med namnet listCategories, vad denna funktion gör att hämta alla kategorier från databasen 

med hjälp av metoden categoriMethods.getAllCategories. Utifrån datasetet som returneras från 

metoden skapas en lista med länkar tillbaka till produkts.aspx denna gång med parametern category 

satt till motsvarande kategoris id-nummer.  

När sidan laddas om efter klicka på någon av länkarna snappar Page_Load upp att parametern 

category är satt och kör denna gång funktionen listProducts som fungerar på liknande sätt som 

listCategories men hämtar istället samtliga produkter i efterfrågad kategori. Varje produkt listas upp 

som en länk till web formen productinfo.aspx med parmetern ”id” satt till produktens id-nummer. 

Varje produkt har i databasen ett fält med namnet ”image”, i detta fält finns en länk till en bild på 

produkten.  Bilden är sparad i mappen/images/products/ som ligger i mapproten på webbplatsen.  

Till varje länk som representerar en produkt är en javascript-funktion knuten, den används för att 

visa produktens bild på en förutbestämd plats när muspekaren förs över länken.  

På web formen productinfo.aspx tas parmetern id och passas vidare till metoden 

productMethods.getArticles vilken returnerar ett dataset med alla artiklar tillhörande efterfrågad 

produkt. Datasetet används sedan för att fylla en gridview där artikelns artikelnummer, namn, enhet, 

vikt/mått samt bruttopris presenteras. Utöver dessa kolumner i gridviewn finns vid varje rad en 

linkbutton med texten ”Köp”, dess funktion behandlas i avsnittet ”Webbshop”.  

Lägg till produkter 

Adderandet av nya produkter görs av administratörer från administrationspanelen där det finns listat 

tre länkar alla till web formen addproduct.aspx. De tre länkarna är ”Lägg till kategori”, ”Lägg till 

produkt” samt ”Lägg till artiklar”. Länkarna passar vid klick med sig en parameter med namnet ”type” 

som läses vid Page_Load på ”addproduct.aspx”. Addproduct.aspx är uppbyggd av tre divar, en för 

kategorier, en för produkter och en för artiklar. Dessa är per default dolda men beroende på vilken 

parameter som passats med visas motsvarande div.   

För att lägga till en ny kategori klickar administratören på ”Lägg till kategori” vilken har parametern 

”type” satt till ”cat”. Detta gör så att diven med id categoryPanel blir synlig. Inuti den diven finns en 
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textbox, en checkbox samt en knapp. Textboxen används för att mata in namnet på den nya 

kategorin, checkboxen indikerar om den nya kategorin ska vara synlig för kunder eller ej och knappen 

används för att skapa kategorin. När administratören trycker på knappen triggas funktionen 

btCreateCategory_Click vilken skapar ett nytt objekt av typen category vilken fylls med 

information från textboxen och checkboxen samt passas med som argument till metoden 

categoryMethods.addCategory. Metoden lägger in den nya kategorin i databasen och returnerar en 

checksiffra som kontrolleras och utifrån dess värde pressenteras ett meddelande för 

administratören. Förutsatt att inläggningen i databasen gick bra visas även en länk för att lägga till 

produkter. Länken pekar tillbaka till addproduct.aspx, denna gång med parametern ”type” satt till 

”prod”.  

När parametern type är satt till prod visas diven med id productPanel. Denna div innehåller betydligt 

fler inmatningsmöjligheter än vad categoryPaneln gör detta för att kunna fylla ut alla fält i 

databastabellen för produkter. De kontroller som finns i diven är en dropdownlista för val av 

kategori, en textbox för produktnamn, en fileuploader för uppladdning av produktbild, en FCKeditor 

för produktinformation samt ytterligare en fileuploader för produktblad. Dropdownlistan fylls på 

med det dataset som returneras från metoden categoryMethods.getAllCategories. Filuppladdningen 

görs med hjälp av den inbyggda asp.net-kontrollen ”FileUpload” som tillsammans med en 

specialbyggd funktion sparar ner bilden eller databladet till en mapp på servern och returnerar den 

uppladdade filens filnamn. Här är ett exempel för funktionen som används för produktbilder 

public string uploadImage() 

{ 

    if (ProdImageUpload.HasFile) 

    { 

        ProdImageUpload.SaveAs(Server.MapPath("~/images/products/") + 

ProdImageUpload.FileName); 

        return ProdImageUpload.FileName; 

     } 

     else 

     { 

       return ""; 

     } 

} 

Efter att denna funktion körts kontrolleras returvärdets innehåll. Väljer administratören att inte 

ladda upp någon produktbild sätt en placeholder-bild in i för den produkten i databasen. 

Motsvarande funktion körs för uppladdning av produktblad men här eftersätts inte en tom 

uppladdning av någon placeholder. Värdet från FCKeditorn sparas ner som html-text. Alla dessa 

värden lagras i ett objekt av typen product som sedan passeras vidare som argument till metoden 

productMethods.addProduct, på liknande sätt som för kategorier returneras en checksiffra som 

avgör vilken typ av meddelande som ska visas för administratören. Denna metod uppdaterar även 

alla kunders rabattabeller genom att lägga till den nya produkten. Vid lyckad insättning visas en länk 

med texten ”Lägg till artiklar” som pekar tillbaka till ”addproduct.aspx” med parametern ”type” satt 

till värdet ”art”. 

Proceduren för att lägga till artiklar är lite mer komplicerad en de två föregående funktionerna. 

Artiklar läggs ofta in i större volymer vilket kräver ett enkelt sätt för administratörerna att mata in 

många artiklar åt gången . När web formen denna gång laddas med parametern ”type” satt till ”art” 

visas diven ”articlePanel” vilken består av en dropdownlista för kategori samt en dropdownlista för 
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produkt. Listan för produkt fylls dynamiskt beroende på vilken kategori som valts. Under 

dropdownlistan för produkt finns en textbox där administratören får ange hur många nya artiklar 

som ska läggas in. Under textboxen finns en knapp med texten ”Ok”, denna triggar funktionen 

btDisplayGrid_Click vilken via en Response.Redirect återigen laddar om web formen 

addproduct.aspx men denna gång med ytterligare parametrar satta. 

Response.Redirect("addproduct.aspx?type=art&numof=" + 

tbNumbOf.Text.ToString() + "&product=" + 

ddlArtProd.SelectedItem.Value.ToString() + ""); 

När web formen laddas om och märker att parametern ”numof” har ett värde, vilket är satt i den 

tidigare nämnda textboxen, triggas funktionen GenerateGrid. Denna funktion skapar en tabell av 

textboxar med ett satt antal kolumner samt lika många rader som parametern ”numof” är satt till. 

Kolumnerna motsvarar de fält som finns i objekt av typen article: artikelnummer, artikelnamn, 

vikt/mått, enhet samt bruttopris. Vi en nästlad for-loop skapas textboxarna vilka får sitt id satt efter 

vilken koordinat den har i tabellen. Texten i textboxen för bruttopris sätt per default till ”Offert” 

eftersom de flesta artiklar saknar ett fast pris.   

for (int rows = 0; rows < rows_nr; rows++) 

    { 

        TableRow tr = new TableRow(); 

        for (int colums = 0; colums < colums_nr; colums++) 

            { 

                TableCell tc = new TableCell(); 

                tc.Width = 20; 

                TextBox tb = new TextBox(); 

                tb.ID = "" + rows + "_" + colums + ""; 

                tb.Width = 100; 

                if (colums == 5) 

                   { 

                        tb.Text = "Offert"; 

                    } 

                tc.Controls.Add(tb); 

                tr.Controls.Add(tc); 

            } 

            tbl.Controls.Add(tr); 

        } 

Under tabellen finns en knapp med texten ”Lägg till”, denna knapp triggar funktionen 

btAddArticles_Click vilken loopar igenom tabellen och skapar ett dataset med motsvarande 

datas som finns i tabellen. Detta dataset passas sedan som argument till metoden 

productMethods.addArticle vilken lägger in artiklarna i databasen och returnerar en checksiffra som 

indikerar hur många artiklar som lagts till i databasen.  Denna siffra pressenteras för administratören.  

Redigera och ta bort produkter 

Redigering av de olika produkttyperna sker via liknande kontroller som för att lägga till nya. För att 

redigera en produkt klickar administratören via administrationspanelen på en av de tre länkarna 

under rubriken ”Redigera och ta bort produkter”. De tre länkarna, en för varje produktnivå, pekar till 

web formen ”editproduct.aspx” med parametern ”type” satt till endera ”cat”, ”prod” eller ”art”. 

Liknande som i funktionaliteten för att lägga till produkter består ”editproduct.aspx” av tre divar som 

alla har parametern visible ställd till false.  
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När formen laddas med parametern type satt till cat visas diven med id categoryPanel vilken 

innehåller en dropdownlista för val av kategori, en textbox för ändring av kategorinamn, en checkbox 

för kategorins synlighet, en knapp för att bekräfta ändringar samt en knapp för att ta bort vald 

kategori. Dropdownlistan fylls med alla kategorier som finns i databasen via metoden 

categoryMethods.getAllCategories. När administratören väljer en kategori i listan fylls textboxen och 

checkboxen med information från den valda kategorin. Knappen för att utföra ändringar triggas 

funktionen tbUpdateCategory_Click vilken uppdaterar informationen om vald kategori i 

databasen med hjälp av metoden categoryMethods.editCategory. Eftersom produktdatabasen är 

uppbyggd i en hierarki måste borttagning av en kategori även resultera i borttagandet av 

underliggande produkter och artiklar. När administratören väljer att ta bort en kategori väljer han 

eller hon först en kategori ur dropdownlistan och klickar sedan på knappen ”Ta bort kategori”. 

Knappen i fråga är märkt med en varningstext som informerar om att underliggande produkter och 

artiklar också kommer att raderas ur databasen. Vid klick triggas här funktionen deleteCat_Click 

vilken loopar igenom alla produkter som finns i kategorin och tar först bort artiklarna under varje 

produkt varefter alla produkter under kategorin tas bort. Administratören pressenteras sedan med 

information om hur många artiklar respektive produkter som tagits bort ur databasen. 

 För att uppdatera eller ta bort produkter klickar administratören på länken 

btDeleteProduct_Click vilket laddar web formen editproduct.aspx med parametern type satt till 

prod. Detta laddar samma typer av kontroller som på web formen för att lägga till nya produkter. I 

stället för att vara tomma fylls dessa kontroller nu med befintlig information vilken ändras av 

administratören och sedan uppdateras genom att klicka på knappen ”Uppdatera”. Om 

administratören väljer att ta bort produkten tas även underliggaren artiklar bort samt att kundernas 

rabattabeller uppdateras genom att bort berörd produkt.  

Redigering och borttagning av artiklar görs via en gridview. När web formen ”editproduct.aspx” 

laddas med parametern type satt till art visas två dropdownlistor i diven articlePanel. Dessa två 

används för att bestämma kategori samt produkt. När kategori vals fylls automatiskt produktlistan i 

och vid val av produkt fylls gridviewn med alla artiklar som finns under den produkten. Gridviewn i 

det här fallet genereras med en kolumn för redigering och borttagning vilken använder sig av en asp-

net-komponent av typ SqlDataSource för uppdatering och borttagning.   

Webbshop 

För att ge möjlighet till kunder att handla av webbplatsens produkter skapas vid inloggning ett objekt 

av typen ”cart” som lagras i en sessionsvarabel. Denna variabel hålls aktiv till kunden loggar ut eller 

stänger ner browser-fönstret . Objektet cart består av en array som kallas inv, vilken kan fyllas med 

objekt av typen article, samt en räknare som håller reda på antalet artiklar i korgen. När en kund 

loggat in och navigerat fram till den artikel de är intresserade av att köpa klickar de på knappen 

”Köp”, som nämndes i ett tidigare avsnitt, vilket triggar en funktion vid namn 

gvProductInfo_RowCommand. Denna funktion börjar med att kontrollera att användaren är 

inloggad, om så är fallet plockas information om artikeln från välad rad ut och matas in i ett objekt av 

typen article. Detta objekt läggs sedan in i arrayen inv och objektet cart uppdateras i kundens 

sessionvariabel. När kunden sedan känner sig klar med handlandeet klickar han eller hon på den lilla 

bilden av en shoppingvagn som finns lägst uppe i högra hörnet på webbplatsen vilken leder till web 

formen ”showcart.aspx”. Här kontrolleras först att det finns några varor i korgen, gör det inte det 

visas ett meddelande med information om vart kunden kan hitta artiklar att inhandla. Innehåller 
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kundens sessionsvariabel cart några varor körs en funktion med namnet fillCart. Denna funktion är 

en av de mest komplicerade i hela webbplatsen. Det första som sker är att information om kunden 

hämtas dels från sessionsvariabler och dels från databasen. En tabell med kolumner för artikelnamn, 

artikelnummer, antal, nettopris, rabatt samt en länk för funktionaliteten ”Ta bort artikel ur varukorg” 

skaps. Tabellcellen för antal utgörs av en textbox där kunden själv får fylla i antalet artiklar som ska 

beställas. Efter att tabellen skapats börjar påfyllningen av varje rad i tabellen, variabeln numbof i 

objektet cart anger hur många rader som ska skapas. Artikelnamn och artikelnummer fylls på direkt 

från arrayen inv, en textbox skapas och sätts in i cellen för antal. Metoden 

productMethods.getDiscount används för att hämta kundens rabattsats för specifik artikel. Dess 

returvärde, en siffra mellan 0 och 100 eller strängen ”Offert”, tillsammans med artikelns bruttopris 

passa vidare till funktionen calculatePricevilken beräknar kundens nettopris för specifik artikel 

och returnerar detta i form av en siffra. Denna siffra sätta i tabellcellen för pris och slutligen läggs en 

linkbutton med texten ”Ta bort” till i tabellen. Efter att tabellen fyllts med information och länkar 

skapas ett HTML-objekt med information om kunden.  

Kunden har i det här läget möjlighet att ändra på siffran i textboxen för antal eller klicka på knappen 

”Ta bort” som vid klick tar bort vald artikel från kundens sessionsvariabel cart och sedan fyller 

tabellen igen. När kunden känner sig nöjd med innehållet i sin varukorg klickar han eller hon på 

knappen ”Sänd beställning” vilket skapar ett e-postmeddelande av tabellen och kundinformationen i 

HTML-objektet med kundinformation. För att skicka iväg e-postmeddelandet används återigen 

biblioteket System.Net.Mail. Ett try/catch-block används för att fånga upp eventuella fel vid 

sändningen och pressenterar i det fallet detta till kunden.  

try 

{ 

     smpt.Send(orderMail); 

     lbResponse.Text = "Tack för din beställning! Din order är skickad till 

en av våra säljare!"; 

} 

catch (HttpException ex) 

{ 

      lbResponse.Text = "Order ej skickad. " + ex.ToString(); 

} 

 

3.2.1.4 Informationshantering – Kontakter och ”Om företaget” 

Till det redigerbara innehållet på webbplatsen hör de två funktionerna för att uppdatera och ändra 

på informationen om själva företaget som kontaktinformation till utvalda anställda. Företaget i fråga 

ha två stationeringsorter, Husum och Åsele, vars adresser är hårdkodade på web formen 

”contact.aspx” som används för att visa kontaktinformation. Själva företagsinformationen kan ses på 

web formen ”about.aspx”.    

Lägg till kontakt 

För att lägga till en ny kontakt som ska visas på sidan ”Kontakta oss” går administratören in på 

administrationspanelen och klicka på knappen ”Lägg till kontakt” vilken skickar honom eller henne 

vidare till web formen ”createcontact.aspx”. Hantering av dessa kontakter skrev med hjälp av 

objekttypen ”contact” vilken innehåller information om personens namn, titel, telefonnummer, e-

post samt vilket kontor de sitter på. På web formen ”createcontact.aspx” finns textboxar som 

motsvarar den information som ska matas in, samt en checkboxlista över vilket kontor kontakten 
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tillhör. Administratröen fyller i önskad information och klickar på knappen ”Lägg till kontakt” som då 

triggar funktionen btCreateContact_Click. Den funktionen skapar ett objekt av typen contact 

utifrån den informationen som matats in och lägger in den i databasen via metoden 

contactMethods.addContact. Checksiffran som returnerares kontrolleras och beroende på om den är 

1 eller 0 visas ett meddelande för administratören som endera säger att kontakten är sparad eller att 

något gått fel vid inläggningen i databasen.  

Redigera och ta bort kontakt 

Alla kontakter som finns lagrade i databasen listas som länkar på administrationspanelen. Länkarna 

pekar på web formen ”editcontact.aspx”. Varje länk passar med en parameter med namnet id som är 

lika med motsvarande kontakts id-nummer i databasen. När editcontact laddas köras en funktionen 

fetchContact vilken tar emot den med passad parametern som argument och fyller web formens 

kontroller med information om efterfrågad kontakt. Web formen använder samma typer av 

kontroller som används för att skapa en kontakt. När administratören gjort sina ändringar trycker 

han eller hon på knappen ”Uppdatera” vilket triggar funktionen btEditContact_Click vilken 

skapar ett objekt av typen contact som sedan via metoden contactMethods.editContact uppdaterar 

kontanten i databasen.  Om administratören istället väljer att ta bort kontakten klickar hon eller han 

på knappen ”Ta bort kontakt” vilken via metoden contactMethods.deleteContact tar bort kontakten 

från databasen.  

Redigera ”Om företaget” 

Informationen om företaget visas på web formen ”about.aspx” och hämtas från tabellen 

company_info i databasen. Tabellen i databasen består endast av en rad som håller den aktuella 

informationen om företaget. På Page_Load körs funktionen info.getInfo() som hämtar posten i 

databasen. Informationen ”Om företaget” består av HTML-text som kan redigeras via en FCKeditor 

på web formen ”editabout.aspx”, web formen innehåller förutom själva editorn en knapp som triggar 

funktionen btSubmit_Click vilken uppdaterar databasen med den nya informationen. Eftersom 

informationen om företaget inte varierar består tabellen i databasen endast av en rad, detta gör att 

hämtningen av data är hårdkodad till att endast plocka rad 1 ur databasen.  

3.2.2 Säkerhet 

Användarnivåkontroller  

Säkerhetskontrollerna för tillgång till de olika sidorna görs med hjälp av sessionsvariabeln ”admin” 

som kan anta värdena ”true” eller ”false”. Genom en kontroll av dessa värden på Page_Load på varje 

web form avgörs om aktuell användare har rätt att ladda sidan eller. Om parametern är satt till 

”false” och en sida med administratörssäkerhet försöker ladda kommer användaren att skickas 

vidare tillbaka till startsidan.  

if (Session["username"] == null || Session["admin"].ToString() == "false") 

        { 

            Response.Redirect("index.aspx"); 

        } 

Förbättringsförslag av denna typ av säkerheten diskuteras i kapitel 4 

Lösenordskryptering 

Webbplatsen använder sig av krypterade lösenord som via en inbyggd funktion för 

lösenordskryptering omvandlar användarens inmatade sträng till ett MD5-Hash-värde. För detta 
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används klassen passWord med metoden PasswordHasher 

(http://www.aspheute.com/english/20040105.asp) vilken tar emot en sträng i klartext och 

returnerar dess hash-värde. När sedan användaren loggar in tas den sträng de matat in och körs 

genom metoden för att sedan matcha dess returvärde med det värde som finns lagrat i databasen. 

Detta gör det, inte omöjligt, men svårare att kläcka lösenorden. Dessutom fungerar inte det gamla 

fulhacket ”(OR 1==1)” vilket om det matas in som lösenord kan ge användare access om lösenorden 

jämförs i klartext.  

Skydd mot SQL-injection 

SQL-inject innebär att SQL-kod matas in i en textbox avsedd för något annat vilket kan leda till att 

databasen korrumperas eller förstörs. Det enklaste sättet att skydda sig mot SQL-injection är att 

förhindra inmatandet av tecken som kan tolkas fel av databasen, till exempel ”;”. SQL-databasen 

tolkar ”;” som början på den ny funktion vilket innebär att en illasinnad användare kan mata in 

”;DROP TABLE users” som sitt användarnamn vilket, om ingen kontroll görs, skulle radera hela 

användardatabasen. På webbplatsens offentliga sidor där imatning i databasen är möjligt, det vill 

säga sidan för att skapa användare, görs en kontroll av alla inmatade strängar för förekomsten av ”;”.  

En funktion med namnet validateCustomerInput loopar igenom samtliga inmatade strängar i 

det nyskapade objektet customer och kontrollerar förekomsten av tecknet ”;” innan något passas 

vidare in i databasen.   

protected int validateCustomerInput(customer c) 

    { 

        if(c.city.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.contactName.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.email.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.organisation.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.orgNr.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.pass.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.street.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else if (c.telNr.Contains(";") == true) { return 0; } 

        else { return 1; } 

    } 

Förutom denna kontroll görs alla insättning i databasen via lagrade procedurer vilket get ytterligare 

skydd mot skadlig kod.  

3.3 Felsökning  
Felsökning av webbplatsen är gjord av utvecklaren själv. Webbplatsen har i nuvarande form ej testats 

i skarp drift. Genom att simulera en kunds första intryck av webbplatsen har måntalet buggar och 

potentiella felkällor lyckats elimineras. Genom att begränsa användares inmatningsmöjligheter, 

främst via validatorer, minska möjligheterna till fel vid insättning i, eller hämtning från, databasen.  

4. Resultat 

4.1 Diskussion 
Projektet startade med en målsättning, här citerad från projekt planen; 
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Att innan den 4:e juni 2010 levererat ett system som uppfyller de krav som ställt i 

kravspecifikationen vilket ska resultera i en driftsklar webbplats, utbildning i denna för 

berörd personal samt en projektredovisnin.  
 

Dessa krav har, förutom utbildning av användare, uppfyllts. De krav som ställdes på den slutgiltiga 

produkten i nämnda kravspecifikation har alla uppfyllts förutom en från beställaren önskad 

sökfunktion som var tvungen att prioriteras bort i utbytta mot rabattabellerna. Några särskilda krav 

på säkerhet ställdes inte heller i kravspecifikationen, endast ett skydd mot SQL-injection var 

specificerat. I efterhand framstår det som relativt uppenbart en högre nivå av säkerhet bör 

implementeras innan webbplatsen går i skarp drift. Fördelaktigt vore ett system som använder sig av 

så kallad FormAuthentication och cookies istället för sessionsvariabler. Ytterligare kontroller av 

inmatad data  

Att utveckla webbplatsen på ett agilt sätt med regelbundna träffar med beställare har gjort att vissa 

av webbplatsens funktioner har fått ett större fokus än vad som var tänkt från början, utöver det har 

även viss funktionalitet tillkommit så som administrationen av både kontakter och ”Om företaget”.  

Detta har resulterat i en webbplats med samma grundfunktionalitet som kravspecifikationen och 

projektplanen beskriver men med vissa skillnader som i författarens ögon har gett en betydligt bättre 

slutprodukt än förväntat.  

Beslutet att utveckla i ASP.NET 2.0 i stället för det mer aktuella ASP.NET 3.5 gjordes tidigt i 

utvecklingsfasen och resonemanget bakom är att det anses som onödigt spenderande av dyrbar tid 

att fokusera på vidare utbildning i de nyheter som tillkommit i version 3.5. Befintlig dokumentation 

samt gedigen erfarenhet i version 2.0 tillsammans med bristen på direkt uppenbara fördelar med 

version 3.5 låg även till grund för beslutet. Möjlighet finns att kompilera all källkod i 3.5-

frameworket, detta skulle dock inte resultera i någon förändring av kodens funktionalitet men ej 

heller kunna kallas en sann 3.5-applikation.  

Man kan även göra ett argument för att utveckla helt i någon form av open source ramverk, till 

exempel PHP och MySql. Fördelen skulle vara en lägre implementationskostnad för beställaren då 

mjukvara för driftsättning, i det här fallet Microsoft  Server och Microsoft SQL Server, är betydligt 

mer kostsamma än en Linux-baserad miljö. Jag som utvecklare ser däremot inga som helst 

funktionella fördelar med PHP och MySql, detta mycket på grund av min egen brist på erfarenhet i 

den plattformen.   

Optimering av databasen kan också ses som en nödvändighet i samband med att webbplatsen går i 

drift, just nu ligger samtliga tabeller alla i samma databas vilket oundvikligen kommer att leda till 

oordning när kundantalet ökar eftersom varje kund genererar en ny tabell. Optimalt vore att 

separera på användardatabas, produktdatabas, informationsdatabas och rabattdatabas.  

4.2 Slutsatser 
Att utveckla en webbplats med så pass många funktioner som bakats in i denna är krävande. 

Projektet har gått att genomföra med skulle säkert genererat ett bättre resultat om fler mantimmar 

hade stått till förfogande. Alla deltagare i projektet är dock nöjda med resultatet och webbplatsen 

kommer med stor säkerhet att gå i drift, när detta är planerat är dock ej klart i skrivande stund.  
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1 Inledning 
Företaget Åsele Produkter och Robotsvets behöver en ny hemsida och webbplats för behålla 

konkurrentkraftighet på internet och vara mer attraktivt mot sina befintliga kunder, samt 

locka till sig nya kunder.  

Den befintliga hemsidan fyller sin funktion men är statisk och svår att administrera för de 

anställda. 

Parter 

All utveckling och design görs av Michael Bergvall. För handledning och råd står Per 

Kvarnbrink, handledare på TFE. Kommunikation mellan utvecklare och företag går via 

Thomas Lindblom på ÅPRAB.  

Mål 

Att innan den 4:e juni 2010 levererat ett system som uppfyller de krav som ställt i 

kravspecifikationen vilket ska resultera i en driftsklar webbplats, utbildning i denna för 

berörd personal samt en projektredovisning av utföraren.  

Användning 

Systemet ska användas som företagets hemsida samt ett stödsystem för både anställda och 

kunder. All interaktion med systemet görs via webbapplikation.  

Bakgrundsinformation 

Åsele Robotsvets är ett industriföretag som sysslar med tillverkning av bland annat 

kabelstegar. Michael Bergvall är en aspirerande högskoleingenjör som gör sitt 

examensarbete. 
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Översikt av systemet 
 

 

Figur 1. Denna bild visar en översikt av systemet. 

Grov beskrivning av produkten 
Åsele Produkt och Robotsvets hemsida ska göras om och moderniseras. Istället för den nu statiska 

hemsidan som finns ska en ny dynamisk hemsida med större kundinteraktivitet byggast upp från 

grunden.  

Sidan ska byggas som en trelager-applikation i asp.net med en Microsoft SQL-server databas.  

Produktkomponenter 

Nyhetsflöde. Förstasidan är tänkt att innehålla nyheter om företaget och dess intressenter. Nyheter 

ska enkelt kunna lägga till eller redigeras av de anställda på företaget via ett forumlär. 

 

Administrerbar prislista/produktlista. En integrerad produkt och prislista där kunder kan få en 

överblick av produkter samt priser. Listan ska enkelt kunna administreras av anställda 

Sökfunktion till prislista/produktlista samt eventuell lagerstatus från annat system.  
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Orderformulär. Kunder ska kunna plocka ihop en ”kundvagn” på hemsidan som genererat ett mail till 

en säljare.  

 

Eventuellt att kunder ska kunna få information om orderstatus via någon form av inloggning.  

Detta beror på befintligt ordersystem och dess förmåga att integreras med andra system.  

Beroenden till andra system 

Order och bokföringssystem Mapaz. Finns enligt uppgift möjlighet att koppla samman med andra 

system, men hur detta är uppbyggt är inte möjligt att säga i dagsläget. Mapaz är baserat på Microsoft 

SQL-server och .net-plattformen vilket är goda nyheter.  

Designfilosofi 

Sidan ska vara så pass enkel att administrera att företaget ska kunna ses som självgående när det 

gäller support av hemsidan, efter tillhörande utbildning så klart. Sidan ska även byggas modulärt så 

funktioner ska kunna läggas till eller tas bort i framtiden utan att systemet byggs om.  

Generella krav på hela systemet 

Säkert, pålitligt, enkelt.  

”Tre-lager-struktur” vilket innebär att sidan byggs i ett lager för presentation, ett lager för kod och ett 

lager för databas. Koden ska vara lättläst och välkommenterad. Hela applikationen ska skrivas i 

objektorienterad C# och där det är nödvändigt javaScript. 

 

 Krav nr 1  Original Leveransklart innan 4:e juni bas 

Databas 

Inledande beskrivning av databasen 

Hjärtat i systemet är databasen där både prislista, produktlista och nyhetsuppdateringar 

lagras. Databasen ska designas i Microsoft SQL Sever. 

 

 Krav nr 2  Original Ny design och layout bas 

 

Gränssnitt 

All interaktion som användare har med databasen ska göras från webbplatsen genom ett 

antal textboxar, knappar, dropdown-listor etc. 

Applikationen som sig pratar med databasen via ett klassorienterat databaslager skrivet i C#. 

 Krav nr 3  Original Applikation i asp.net, C# och SQL-server bas 

Designkrav 
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Databasen ska vara stabilt och säkert byggd från grunden och ha ett vältestat skydd mot bla 

SQL-injection.  

Felaktiga inmatningsförsök ska generera ett lättläst felmeddelande på svenska som 

användaren kan läsa och korrigera in inmatning.  

 Krav nr 4   Administration av nyhetsflöde ska kunna skötas av företaget Bas 

 Krav nr 5   Inloggning med användarnamn och lösenord Bas 

Funktionella krav för databas 

Databasen ska använda lagrade procedurer. 

Nyhetsflöde med inloggning 

Inledande beskrivning av nyhetsflöde 

Nyhetsflödet baseras på open source editorn FCK Edit vilken skapar en HTML-sträng som 

lagras i databasen.  

När en anställd ska logga en ny nyhet loggar han eller hon in på webbplatsen via en asp.net-

kontroller som validerar inloggingsuppgifter mot en databas och lagrar uppgifterna i en 

kaka.  

 

 Krav nr 6   Administration av pris/produktlista ska kunna skötas av företaget Bas 

 Krav nr 7   Orderförmulär för kunder Bas 

 

Användargränssnitt 

Gränssnittet ut mot användaren består av en webitor, FCK Edit, som utåt liknar ett vanligt 

ordbehandlingsprogram.  

Detta ska upplevas av användaren som enkelt och stabilt att använda. 

Designkrav 

Inloggingen ska ske snabbt och säkert med möjlighet att sända efter lösenord på e-post. En 

anställd på företaget utses som master användare och administrera användardatabasen. 

Webitorn ska vara intuitiv och kunna hantera både bifogandet av bilder och redigering av 

typsnitt och textstorlek. Editor-miljön ska kännas som klassisk windows, kan man word ska 

man kunna lägga upp en nyhet. Nyhetsflödet ska visa tre till fem nyheter som sedan arkiveras 

men kan plockas fram för läsning.  

Funktionella krav för nyhetsflöde 

Nyhetsflödet ska kunna uppdateras från vilken dator som helst så länge man har 

användarnamn, lösenord och en internetuppkoppling. Användarnamn och lösenord skapas 

under implementationen. Användaruppgifter kan ändras av användaren själv och bortglömt 

lösenord kan återställas via automatgenerat email. 
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 Krav nr 8    Bas 

 Krav nr 9     

Prislista/produktlista 

Inledande beskrivning av prislista/produktlista 

Den nya pris- och produktlistan byggs efter de nu befintliga pris- och produktlistan. De olika 

produktkategorierna som nu motsvaras av en länk till ett datablad och en flik i ett excelark får 

en egen produktsida. Produktsidan innehåller information, ett antal bilder och en pristabell 

av något slag.  

Gränssnitt 

Varje produktkategori läggs upp som en länk som kunden kan klicka på. Kunden möts sedan 

av en bild av produkten och en prislista.   

Designkrav för prislista/produktlista 

Prislistan och produktlistan bygger på en relationsdatabas och sidan där de visas byggs upp 

dynamiskt. Nya produkter ska kunna läggas till.  

Funktionella krav för prislista/produktlista 

Alla delar i prislistan ska kunna redigeras av en anställd som loggar in. Inloggning är samma 

som för nyhetsflödet.  

Sökfunktion 

Inledande beskrivning av sökfunktion 

Det ska vara möjligt att söka produkter på produktnamn eller artikelnummer. 

Gränssnitt 

Sökningen genomförs via en textruta. 

Designkrav för sökfunktion 

Ska klara av wildcards.  

Funktionella krav för prislista/produktlista 

Sökresultat ska pressenteras på ett lättöverskådligt sätt med bild och text. En ny sökning ska 

kunna genomföras direkt utan krav på att navigera till en annan sida. 

 

Orderformär 

Inledande beskrivning av Orderformulär 

Utifrån de poster som finns i pris/prod.listan ska etablerade och ny kunder kunna plocka ihop 

produkter i en ”varukorg”. Denna varukorg tillsammans med ett kontaktformulär genererar 
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sedan ett mail som går iväg till en dedikerad emailardress för säljare som sedan kan kontakta 

kunden och lämna offert.  

Gränssnitt 

Kunder, nya som gamla, ska kunna via ett formulär bestående av textboxar och knappar på 

sidan lägga en intresseanmälan för beställning.  

Designkrav orderformulär 

Mailet ska vara formaterat och lättläst när det kommer fram till mottagaren.  

Funktionella krav orderformulär 

Mailet går via företagets egen smtp-server. 

Order/lagerstatus 

Inledande beskrivning av order/lagerstatus 

Denna del är beroende på möjligheten att utveckla ett API mot det externa systemet MAPAZ 

vilket inte går att säga i dagsläget.  

Krav på möjlighet att uppgradera 
Systemet ska vara modulärt och nya delsystem ska enkelt kunna läggas till. Med hjälp av 

dokumentation ska en utbildad webbutvecklare utan problem kunna bygga ut system och 

modifiera det befintliga.  

Krav på säkerhet 
Databasen ska vara skyddad mot angrepp av typen SQL-injection. Det vill säga att verifiering 

ska ske vid varje inmatning.  

Leveranskrav och delleveranser  
Systemet leveras i sin helhet senast den 4:e juni.  

Dokumentation  
All kod ska kommenteras väl. Implementationen av varje delmoment ska dokumenteras 

löpande av utvecklaren.  

Allt ska resultera i en slutrapport. 

Utbildning 
Utbildning i det nya systemet görs dels löpande under utförandet när nya delsystem testas och 

implementeras samt när allt är klart för leverans.  

Kvalitetskrav 
Webbplatsen ska följa standard för css-baserad webbdesign och kunna ses även i äldre 

versioner av browsers.  

Applikationen ska byggas objektorienterat med klasser för databaskomunikation.   
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