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Sammanfattning 
Frågeställningen som låg till grund för detta examensarbete var, hur skapar man en bra 
plattform för konst på Internet och hur visualiserar man konsten på ett bra sätt? 

Teknikerna som användes under projektet var ASP.NET 3.5 med 
programmeringsspråket C#. För att sköta datalagring så användes Ms SQL Server 
2005. Mycket av arbetet kretsade kring AJAX och att skapa egna AJAX Extenders 
framför allt för bildvisningen som var ett av målen i projektet. 

ImageGallery är en egen utvecklad AJAX extender som fungerar som ett förenklat 
bildgalleri, den används för att visualisera konsten på ett interaktivt sätt. 

Arbetet resulterade i en färdig applikation som fungerar som en förenklad 
konstnärsportal. En konstnär har möjligheten att publicera sina konstverk, besökarna 
kan sedan påverka visningen av konstverket på ett interaktivt sätt. Övriga funktioner 
som finns tillgängliga för besökaren är kommentering, röstning samt diverse 
filtreringsfunktioner. En administratör kan hantera nyheter, användare, kategorier samt 
tekniker. 
 

Summary 
The underlying question for this project was, how do you create a solid platform for 
art on the internet and how do you visualize the art in a good way? 

The technology used during the project was ASP.NET 3.5 with the programming 
language C#. To handle the datastorage MsSql Server 2005 was choosen. Plenty of 
time and effort was spent around AJAX and the creation of own AJAX Extenders, 
mainly for the imageviewing part. 

ImageGallery is a AJAX Extender that works like a simplyfied imagegallery, its used to 
visualize the artworks in a interactive way. 

The project resulted in a ready to use application targeted for artists that want to 
publish their works online. Visitors can affect the imageviewing in a interactive way. 
Other functions that are available to them are the possiblity to comment, rate and 
filter artworks. The administrators for the website can handle news, users, categories 
and techniques. 



 

Abstract 
Denna rapport behandlar utveckling av en förenklad konstnärsportal. Tekniker som 
används är ASP.NET 3.5 med C# och för hantering av databas MS SQL Server 2005. 
Ett fokus område för detta arbete är AJAX och att skapa AJAX Extenders, dessa 
används för att skapa ett rikare användargränssnitt.  

Nyckelord: webbutveckling, asp.net 3.5, ajax, bildvisning, extenders 



 

Förord 
Detta arbete utförs som avslutande examination på Kandidatprogrammet i 
webbprogrammering vid Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och 
design. Arbetets omfattning är 15 högskolepoäng. 

Projektet är resultatet efter en egen framtagen idé. Där fokus framförallt har legat på 
visning av bilder och AJAX ramverket. 

Ett stort tack till min handledare Martin Blomberg vid Högskolan i Kalmar. 

Maj 2008, 

Jonas Andersson 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Internet används till mycket i våran vardag, tjänster som man aldrig kunnat trott använda sig utav 
Internet för att nå sin marknad lanseras ständigt. Alla möjliga typer av e-handels lösningar har fått 
många företag att bredda sina kundkretsar på Internet, vilket de aldrig skulle kunna ha haft möjlighet 
till på sin lilla ort. Nu kan företagen enkelt nå ut till en internationell kundkrets på ett enkelt sätt, 
vilket är mycket lockande. 

En marknad som inte har fått det riktiga genomslaget på Internet ännu är försäljning av konst. Konst 
som vanligtvis säljs lättast i gallerier där man ofta får möta skaparen, samt höra den historia som finns 
bakom verket. Detta är förstås svårt att återskapa på webben i och med att man får titta på verket 
med egna ögon. Visst finns det ett flertal e-handels lösningar som säljer just konst, vissa av dem på 
mycket bra sätt. Men brister finns i hur de visualiserar konsten, oftast på ett statiskt och tråkigt sätt 
som kan kännas föråldrat. Antingen är webbplatserna riktade till äldre människor med dålig teknisk 
vana, eller så är det dåligt utförda rent tekniskt. Det finns mycket intressanta funktioner, men som 
oftast kan göras mycket bättre. 

Frågeställningen som ligger till grund för detta examensarbete är, hur skapar man en bra plattform 
för konst på Internet och hur visualiserar man konsten på ett bra sätt? 

Tyngdpunkten i detta arbete ligger på att visualisera och presentera konsten på ett interaktivt sätt. 
Besökaren av webbplatsen ska ha möjlighet att påverka visningen av konsten och innehållet på 
flertalet olika sätt. 

Arbetet görs som en avslutande del på kandidatprogrammet i Webbprogrammering vid Högskolan i 
Kalmar, under kursen Examensarbete 15 högskolepoäng.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en intressant och stabil plattform för konst på Internet, samt 
att uppfylla projektbeskrivningens samtliga punkter. 

1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Att skapa en modern webbapplikation som visualiserar användarens upplagda konstverk på ett 
interaktivt och smidigt sätt. Interaktivitet uppnås genom att besökaren kan påverka innehållet på 
olika sätt. Användaren ska själv kunna publicera och ändra sina verk genom det administrativa 
systemet. Konsten som användaren publicerar ska vara lättillgänglig och synas webbplatsen igenom.  
Utvecklingskostnaden ska vara 0 kr. 

1.3.1.1 Delmål 1: Använda etablerade tekniker 

Applikationen ska använda väl etablerade tekniker som har ett brett stöd på Internet. 



 2 

1.3.1.2 Delmål 2: Ett attraktivt användargränssnitt 

Användargränssnittet ska vara attraktivt med en känsla utav en Web 2.0 plattform. 

1.3.1.3 Delmål 3: Hantera fel 

Applikationen ska kunna hantera fel som dyker upp när den används. Användaren ska få en tydlig 
signal när något har gått fel, samt tips på hur de ska gå vidare. 

1.4 Avgränsningar 

Applikationen testas och anpassas för webbläsarna Internet Explorer 6 och 7 (51,9 %), Mozilla 
Firefox 2 (37,0 %) och Opera 9 (1,4 %) (8, W3C). I och med dessa avgränsningar så beräknas 
omkring 90 % (8, W3C) av besökarna kunna se webbplatsen på ett korrekt sätt, om de inte blockerat 
JavaScript av någon anledning. Men eftersom koden som skrivs anpassas till DOM så ska även de 
flesta moderna webbläsare kunna visa webbplatsens funktionalitet på ett korrekt sätt. Anledningen till 
att denna avgränsning har gjorts är att JavaScript beter sig ofta annorlunda i olika webbläsare, att 
anpassa koden till fler webbläsare är ett enormt arbete. Bara skillnaden mellan dessa tre webbläsare är 
ganska stor vilket medför extra arbete. 

De användare som inte stödjer eller har blockerat JavaScript kommer även att finnas i åtanken 
projektet igenom, även om de inte kommer att kunna använda sig utav många av de funktioner som 
skapas.  

Mycket fokus kommer att läggas på besökarna av applikationen eftersom de i sin tur kommer att stå 
för mycket av innehållet på webbplatsen. Därför är det mycket viktigt att de tycker webbplatsen är 
enkel och bekväm att använda. 

Plattformen kommer inte att göras till en komplett e-handels lösning utan kommer i startskedet 
endast fungera som en plats som förmedlar en kontakt mellan konstnär och intresserade köpare. 
Tanken är dock att utveckla plattformen vidare under projektets slut. 

De mobila och synskadade användarna kommer inte att prioriteras i detta arbete. Synskadade faller 
utanför den påtänkta målgruppen och de mobilanvändarna kommer att vara så pass få att det är svårt 
att motivera den tid som skulle behövas för att anpassa eller skapa en version endast för dessa. 

XHTML-koden kommer inte att valideras (Se 2.8, Ordlista) helt i och med att mycket av koden 
genereras automatiskt av ASP-dotnet, den följer ibland inte gällande standard. Men i den mån det går 
så kommer koden valideras för att få en så standard anpassad webbplats som möjligt. CSS-mallen 
(Cascading Style Sheets) kommer däremot att valideras i sin helhet enligt gällande standard för att få 
ett utseende som återskapas korrekt i fler webbläsare. 
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2. Teori 

2.1 ASP.NET 3.5 & Visual Studio 2008 

ASP.NET är en av de ledande moderna utvecklingsplattformarna, framställd av Microsoft och 
lanserad i sin första version redan i Januari 2002. Tekniken används till att utveckla dynamiska 
applikationer för så väl Internet som för Windows. Tekniken är en vidareutveckling av Active Server 
Pages (ASP), vilket även det är en Microsoft teknik.  ASP.NET används tillsammans med något av de 
objektorienterade programmeringsspråken som stödjer plattformen, vanligast är C# och Visual Basic 
(VB). (9, Wikipedia)  

Plattformen har blivit så populär för att den bygger på ett stort klassbibliotek, vilket möjliggör att 
skapa avancerade lösningar på enkla sätt.  Det finns även mycket tredje hands komponenter att tillgå.  

Visual Studio är den utvecklingsmiljö som är optimerad till att utveckla ASP.NET applikationer. I 
och med ASP.NET 3.5 så släpptes även Visual Studio 2008 med utökat stöd för de nya tillägen. 

2.1.1 Membership API 

Membership API är en färdig lösning för att på ett säkert och enkelt sätt möjliggöra hanteringen av 
användare och roller i en applikation. Med färdiga kontroller och klasser så kan både registrering och 
inloggning av användare enkelt ske. (10, Microsoft) 

2.2 ASP.NET AJAX 

ASP.NET AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) en utbyggnad (extension) på ASP.NET 
plattformen, tidigare en separat del men är numera med som standard i och med ASP.NET 3.5. 
AJAX består utav: 

• JavaScript är ett klientspråk (Se 2.8, Ordlista) som är objektorienterat och ursprungligen 
utvecklat av Netscape. Idag används det till att ge webbplatser extra funktionalitet och att ge 
användaren en lite rikare upplevelse. 

• XMLHttpRequest, är det objektet som möjliggör att JavaScript kan göra anrop till 
webbservern utan att sidan i sig måste laddas om. 

• DOM (Document Object Model) vilket tillåter JavasScript att göra de ändringarna som 
klienten eftersträvar på den aktuella sidan. 

• XHTML vilket är den struktur som webbsidan är byggd på. 

• CSS kan ändras för att manipulera utseendet på sidan, detta sker med hjälp utav JavaScript. 

• XML som kan användas för att ändra eller formatera den data som kommuniceras mellan 
servern och klient. Vanlig text är även det väldigt vanligt. 

AJAX kan på ett enkelt sätt ge användaren en rikare upplevelse på webbplatsen. Användningen av 
denna teknik blir allt vanligare i och med strävan efter Web 2.0, att få webbplatser att bete sig som 
vanliga desktop applikationer. (11, Wikipedia) 
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2.2.1 AJAX Control Toolkit 

AJAX Control Toolkit är ett samarbete mellan Microsoft och flertalet fria utvecklare. Det är en 
verktygslåda för alla som vill använda sig utav AJAX för att skapa ett rikare användargränssnitt. 
AJAX Control Toolkit innehåller både färdiga komponenter och exempel på hur de används. 
Eftersom hela projektet är open source så finns även all kod tillgänglig för granskning och ändring. 
Projektet innehåller idag fler än 30 olika kontroller för vilt sprida ändamål. 

Det finns även möjlighet till att skapa avancerade animeringar både genom färdiga kontroller och 
genom Animation ramverket. Vid nerladdning så medföljer även en installations fil som lägger till en 
mall (template) så man kan skapa egna AJAX Control extenders. (12, CodePlex) 

2.2.2 AJAX Control Extenders 

Att skapa en AJAX Control Extender är ett bra sätt att skapa egna AJAX kontroller. Då utgår man 
ifrån en vanlig ASP.NET-kontroll och skapar en AJAX Extender-kontroll som innehåller all AJAX 
funktionalitet. På så sätt så kan vanliga kontroller enkelt tillämpa AJAX funktionalitet. En koppling 
skapas mellan ASP.NET-kontrollen och Extender-kontrollen genom egenskapen TargetControlID, 
på så sätt kan man manipulera kontrollen. En extender kan även påverka flera  kontroller genom att 
man skapar egna egenskaper. 

Ett AJAX Control Extender projekt består utav en JavaScript-fil där funktionaliteten till stor del 
hamnar, och en fil som definierar de olika egenskaperna som extendern behöver. 

2.3 C# 

C# (uttalas C-Sharp) är ett objektorienterat programmeringsspråk, utvecklat av Microsoft för .NET-
plattformen. Språket bygger i stor utsträckning på C/C++ med starka influenser av Java. Den 
aktuella versionen av språket är 3.0 som lanserades i november 2007 i samband med den nya .NET-
plattformen. Version 2.0 är en ISO- och ECMA (Se 2.8, Ordlista) standard, vilket även aktuell 
version väntas bli. (13, Wikipedia) 

2.4 Extensible HyperText Markup Language 

Extensible HyperText Markup Language (XHTML) är en vidareutveckling av HyperText Markup 
Language (HTML). Skillnaden mellan de två ovannämnda är att HTML bygger på SGML och 
XHTML på XML, vilket gör den mera strikt än dess föregångare. Dessa två språk är de som bygger 
varje webbplats grundläggande struktur, så de är väletablerade med andra ord.  

XHTML 1.0 finns i tre olika varianter Strict, Frameset och Transitional. Transitional kan ses som 
övergången från HTML, med ett inte likt strikt regelverk. Frameset lämpar sig för webbplatser om 
använder frames, vilket inte alls är speciellt vanligt i dagsläget. Strict är den standard som inte alls 
tillåter de felaktigheter som transitional gör, ett strict-dokument ska vara helt fritt ifrån presentations 
kod. XHTML 1.0 blev en W3C rekommendation i Januari 2000 och version 1.1 blev en 
rekommendation i Maj 2001. (14, Wikipedia) 

Ett XHTML-dokument går att validera enligt vald standard, detta för att försäkra sig om att 
innehållet visas på samma sätt över ett större antal webbläsare. 



 5 

2.5 Cascading Style Sheets 

Cascading Style Sheets (CSS), på svenska även kallade stilmallar. Används för att formatera utseendet 
på framförallt XHTML-dokument (15, Wikipedia). Genom CSS-mallen så kan man styra allt som har 
med presentationen av dokumentet att göra, i mallen som oftast länkas in skrivs regler om hur de 
olika elementen ska presenteras. Om det används rätt så ska all presentations data samlas i mallen 
vilket gör att XHTML-dokumentet blir mindre och går snabbare att ladda ner. 

En CSS-mall kan anpassas så den kan användas till ett specifikt ändamål, tillexempel anpassa data för 
utskrift, skärm eller en handhållen enheten. Möjligheten finns att validera en stilmall enligt gällande 
standard för att försäkra att den visar dokumentet korrekt i flera webbläsare. 

2.6 Structured Query Language 

Structured Query Language (SQL, uttalas bokstav för bokstav) är ett standardiserat språk 
ursprungligen utvecklat av IBM redan 1974. SQL används till att ställa frågor för att hämta och 
modifiera data ifrån en databas. En databas är en digital samling av data, som kan organiseras och 
struktureras på flertalet olika sätt. SQL är det vanligaste frågespråket för kommunikation med 
databaser. Språket blev en erkänd ANSI (Se 2.8, Ordlista) standard redan 1986 och följande år även 
en ISO standard. (16, Wikipedia) 

2.7 Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft SQL Server är en komplett lösning för att administrera databaser. Den använder sig utav 
T-SQL som frågespråk, som är en vanlig variant av SQL. Med SQL Server så medföljer flertalet 
produkter som underlättar administreringen och arbetet med databaser, användare och tjänster. Det 
underlättar att använda sig utav denna datbashanterare i kombination med ASP.NET och Visual 
Studio. (17, Wikipedia) 

2.8 Ordlista 

Nedan följer förklaringar av fackliga uttryck i arbetet. 

ActionScript Detta programmeringsspråk är snarlikt JavaScript och används tillsammans 
med Flash tekniken. 

ANSI American National Standards Institute eller ANSI är en privat icke 
vinstdriven organisation som anger amerikanska standarder. 

Cache Är en samling av data som är en kopia av tidigare visade data. Denna 
samling används sedan för kunna visa samma data igen utan att den 
behöver hämtas ifrån datakällan igen. På så sätt så sparar Cachen 
datakraft. 

Class-fil Är en fil som innehåller objekt, metoder, egenskaper och privata fält. Alla 
objekt orienterade programmeringsspråk bygger på Class-filer. 

DataTable En DataTable är en datatyp i .NET-plattformen som innehåller en del eller 
hela resultatet av en fråga som ställts emot en databas. 
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ECMA Är en privat internationell standards organisation för informativa och 
kommunikativa system. 

Interface Ett interface definierar de kommunikationsregler som måste implementeras 
för att kommunikationen ska fungera som tänkt. 

ISO Internationella Standard Organisationen är ett internationellt 
standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner 
som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. 

JSP Står för JavaServer Pages och är en teknik som används för att utveckla 
dynamiska webbapplikationer. Tekniken bygger på Java, så mycket färdiga 
lösningar finns att tillgå. 

Klientspråk Denna typ av programmeringsspråk körs lokalt på besökarens dator i dess 
webbläsare. 

MySQL Är en databashanterare som är gratis att använda för icke kommersiella 
webblösningar. Stöds av de flesta webbhotell. 

PHP Står för Hypertext Preprocessor och är en teknik som används för att 
utveckla dynamiska webbapplikationer. Tekniken är gratis att använda och 
den är mycket vanlig för hobbybruk. 

SQL-
injektioner 

Är ett sätt att utnyttja säkerhetsbrister i hanteringen av data som användare 
matar in i applikationer som använder databas. 

Validera Inom datateknik finns det många olika typer av standarder. Man kan välja att 
följa en särskild standard och då måste man kontrollera att koden följer dess 
uppsatta regler, detta kallas att validera. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Applikationen kommer att utvecklas med ASP.NET 3.5 med programmeringsspråket C# 3.0.  Den 
aktuella versionen av denna teknik är relativt nyutkommen och är i dagsläget inte alltför vanlig, dock 
så kan nästintill all kod som är skriven för tidigare versioner användas direkt eller på ett enkelt sätt 
konverteras och anpassas för att fungera med den senaste versionen. AJAX kommer att användas i 
stor utsträckning både den del som medföljer i ASP.NET och genom den externa verktygslådan 
AJAX Control Toolkit. 

För att sköta datalagring och dataupphämtning så kommer MS SQL Server 2005 att användas, denna 
databashanterare är väl anpassad för att kombinera med ASP.NET plattformen.  

Visual Studio 2008 Professional och SQL Management Studio är de mjukvaror som är optimerad för 
utveckling av valda tekniker. Tillsammans ger dessa tekniker och mjukvaror en stabil grund att 
utveckla applikationen på, vilket medför en bra prestanda och hög säkerhet till slutprodukten. 

De fakta som behövs under arbetets gång kommer framförallt att hämtas ifrån Internet, för att få 
tillgång till de senaste problemlösningar. Vilket den nuvarande litteraturen inte alltid tillhandahåller.  

3.2 Kritik till vald metod 

Eftersom ASP.NET 3.5 används så kan det bli lite svårare att hitta den fakta som behövs för att lösa 
de problem som uppstår under arbetets gång, speciellt gällande de nya funktioner och klasser som 
har tillkommit.  

För att göra användargränssnittet mera bekvämt och intressant för användarna så kommer mycket 
AJAX att användas, detta medför både en mer komplicerad problemlösning och mera kod vilket gör 
att webbplatsen kräver mera bandbredd. Egna AJAX extenders kommer att utvecklas för bland annat 
bildvisningen, vilket projekttagaren inte har gjort tidigare. Därför kommer felsökningen av detta 
moment att bli tidskrävande till en början. 

En stor nackdel med att förbinda sig till AJAX är att man även förbinder sig till JavaScript och att 
webbplatsens användare måste ha aktiverat stöd för detta, vilket inte alla har på grund av 
säkerhetsskäl. 

Tekniken i projektet är helt och hållet framställd av Microsoft vilket i sin tur leder till att webbplatsen 
är helt beroende av Windows som plattform. Detta medföra en dyrare driftskostnad sen när 
applikationen ska lanseras. Ett alternativ till dessa tekniker är JSP eller PHP med MySQL (Se 2.8, 
Ordlista) kombinerat med Flash ActionScript (Se 2.8, Ordlista). Kostnaden skulle förmodligen mer 
än halveras och webbplatsen skulle inte vara plattformsberoende, men kunskaperna inom dessa 
tekniker är inte tillräckligt stor. Dessutom så skulle användaren vara tvungen att ha 
insticksprogrammet Flash installerat i sin webbläsare för att ha tillgång till dessa funktioner. 
Kommunikationen mellan Flash och webbservern är ganska komplicerad och skulle ta alltför mycket 
tid. 
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4. Arbetets gång 

4.1 Förberedelse 

4.1.1 Kravspecifikation 

Det första som gjordes efter att projektbeskrivningen godkändes var att utforma en kravspecifikation 
som innehåller alla de mål och funktioner som arbete skulle tillgodose, de rangordnades för att få 
klara prioriteringar projektet igenom. I kravspecifikationen så ingick även en preliminär 
veckoplanering att utgå ifrån, så allt skulle hinnas med inom projektets tidsram (se Bilaga 1, 
Kravspecifikation). 

4.1.2 Målgrupp 

Målgruppen bestämdes genom att projekttagaren ville nå ut till en grupp som använder Internet till 
allt i sin vardag, så varför inte även för att införskaffa och publicera sin konst. Målgrupp tycks i 
dagsläget sakna denna typ av plattform. 

Applikationen riktar sig främst till en ungdomlig målgrupp, åldersmässigt omkring 16-30 både män 
och kvinnor med ett intresse för konst. Deras datorvana anses som god till mycket god eftersom 
stora delar av deras sociala umgänge och vardag kretsar kring Internet och datorer. 

4.1.3 Förstudie 

Innan utformandet påbörjas så gjordes en liten förstudie (se Bilaga 2, Förstudie) kring vilka liknande 
tjänster och funktioner som finns på Internet idag. Samt lite mera i detalj kring vad Web 2.0 
konceptet innebär, både i funktion och utseende. 

4.1.4 Grafisk prototyp och layout 

Målen för det grafiska upplägget är att det ska vara flexibelt och kunna varieras utefter vad aktuell 
sida kräver. Till exempel så kräver Listning av konstverk en utformning och visa enskilt konstverk en 
annan, flexibiliteten är därför viktig. Administreringen ska i största möjliga integreras i webbplatsen 
befintliga sidor för att göra det smidigare att administrera applikationen. 

Webbplatsens utseende ska ge ett djupt intryck, detta görs lättast med skuggningar och 
färgskiftningar. Det tillsammans med ljussättning på grafiska element är typiskt för en Web 2.0 
plattform. Först så gjordes flertalet enkla skisser på hur layouten skulle läggas upp, slutligen valdes ett 
av de enklare layoutförslagen ut (se Bild 1). Sedan fortsatte designprocessen med testning av diverse 
olika färgskalor för att slutligen landa på en kombination av gröna- och gråanyanser (se Bild 2). 
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Bild 1, Den slutliga layouten som blev utgångspunkten för applikationen. 

 

 

 

 

 

Bild 2, Det färdiga sidhuvudet, som inkluderar logotyp och meny 

4.1.5 Bildvisningen 

Eftersom bildvisningen är det viktigaste i applikationen så togs extra tid till att begrunda hur det 
skulle lösas på bästa sätt. De krav som ställdes listas nedan. 

• Vy för översikter 
Med miniatyr bild och detaljerad beskrivning. 

• Vy för ett konstverks detaljer. 
Med flertalet miniatyrer, detaljerad beskrivning, en bild i full storlek med zoom och rullnings 
(scroll) möjligheter. Tillgång till röstning, kommentering, permalänk, berätta för vän, samt 
länk till artistens profil. 

• Övriga krav som ställdes var att båda vyerna skulle vara flytande, med det så menas att de 
anpassar sig till användarens skärmupplösning.  

Översikts vyn var inte alltför krävande att skissa på en lösning kom fram relativt snabbt (Se bild 
3). 

 

Bild 3, Visar ett konstverks översikt 
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Vyn för detaljerad visning var däremot mycket tidskrävande, den innehåller flertalet element som alla 
ska ha sin logiska placering och struktur. Eftersom webbplatsen innehåller en högerspalt på andra 
platser så kändes det logiskt att placera miniatyr bilderna där. Det ger även den flexibilitet som 
behövs i och med att de kan variera i höjd samt variera i antal (se Bild 4).  

Nästa problem var att fundera kring utformningen av den bild som visas i full storlek. En första 
lösning var att öppna den i ett nytt fönster med zoom och rullnings möjligheter. Visst så fungerade 
detta mycket bra men galleri känslan försvann helt. Lösningen fick bli att placera bilden centrerad i 
vänster spalten så bilden möter blicken direkt, vilket gör att fokus självklart hamnar där. 

Nu till alla dessa verktyg och funktioner som skulle placeras ut. Enklast var kommenteringen som 
hamnade längst ner på sidan för att användare är vana att hitta den där. De verktyg som hade med 
bildvisningen att göra så som zoom och rullning placerades precis inunder bilden för att förstärka att 
de hänger ihop (se Bild 4). 

Ovanför bilden hamnade beskrivningen och de verktyg som inte hade med bildvisningen att göra.  

 

Bild 4, Överst visas den ursprungliga skissen med en layout anpassad för bildvisning, nedanför är den färdiga 
designen 
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4.1.6 Datamodellering 

Innan en databas kunde skapas så gjordes en enkel datamodell, som innehåller den grund som 
applikationen behöver för att kunna fullfölja sina mål (se Bilaga 3, Datamodell). Den slutliga 
databasen innehåller 22 tabeller. 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Databasen och datalager 

Eftersom nästintill alla funktioner i applikationen är beroende av databasen, så påbörjades skapandet 
av den redan i en tidig fas. Som databashanterare användes MS SQL Server 2005, vilket både 
medförde smidigare kommunikation med applikationen samt hög säkerhet. 

Databasen skapades enligt gällande datamodell (se Bilaga 3, Datamodell), vilket utgjorde en bra grund 
för utvecklingen. Längre in i projektet så utökades databasen ytterligare med flera tabeller. Den 
slutliga databasen består av 22 tabeller (se Bilaga 4, Databasdiagram). 

Kommunikationen mellan databasen och webbsidorna sker genom två lager. Detta är en mycket 
vanlig lösning i applikationer av större storlek. Det förbättrar både säkerheten och skapar en tydligare 
struktur i kommunikationen till databasen. Processen går till som så i presentationslagret så använder 
besökaren en funktion som behöver information ifrån databasen. Anropet skickas till affärslagret där 
det valideras så de inte innehåller skadlig data. Sedan skickas det vidare till datalagret som sköter 
kommunikationen med databasen. Databasen sänder sedan tillbaka information som skickas via 
lagren fram till webbsidan igen (se Bild 5).  

 

Bild 5, Dataupphämtning stegvis ifrån webbsida till databas och tillbaka 

All data som ska behandlas av databasen valideras på två sätt först genom klientvalidering i 
presentationslagret och servervalidering i affärslagret. Klientvalideringen sker genom JavaScript så 
den stoppar många felaktiga anrop, vilket spar datakraft på servern. Dock så går det med små medel 
att gå förbi klientvalideringen, därför sker det en extra validering på servern. Kommunikationen mot 
databasen sker med lagrade procedurer vilket minskar databeroendet mellan applikationen och den 
underliggande strukturen. Alla dessa säkerhetsåtgärder resulterar i en säkrare och effektivare 
kommunikation till databasen. 

4.2.2 Masterpage 

En Masterpage fungerar som webbplatsens mall, den definierar en grundläggande struktur. Här 
lägger man de element som medverkar på flera av webbsidorna applikationen igenom. De element 
som placeras här är sidhuvudet med navigeringen, inloggningen, spalterna samt sidfoten. 
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Här ligger även den ScriptManager-kontroll som möjliggör AJAX kommunikationen, så kallad, 
partial-page rendering. Den tar emot klientens anrop och skickar dem till servern utan att webbsidan 
måste laddas om. Den placerades här för att varje webbsida innehåller någon form av AJAX 
funktionalitet, så istället för att placera ut en på varje webbsida så finns det en i mallen. 

I Masterpagen så länkas även CSS-mallen in som definierar applikationens utseende. Detta görs för 
att separera på sidans struktur och presentation och därmed reducera webbsidornas filstorlek 
någorlunda. 

4.2.3 Navigeringen 

För navigeringen skapades en XML-fil som listar samtliga webbsidor i applikationen, även kallat 
sitemap. Varje webbsida ges en titel och beskrivning som sedan används i menyn. Eftersom 
sitemapen definieras på standardenligt sätt så går den enkelt att nå i koden. 

4.2.4 ImageGallery 

ImageGallery är en AJAX Control Extender som fungerar som ett enkelt bildgalleri. Den adderar 
extra AJAX funktionalitet till flertalet kontroller som tillsammans samverkar för att bilda ett 
bildgalleri. Den använder sig utav en Panel kontroll (ThumbPanelControlID) som innehåller 
förminskningar av bilderna i galleriet. När användare klickar på en av förminskningarna så laddas 
bilden, för att sedan tonas in i den Image kontroll (TargetControlID) som sedan visar den i full 
storlek. Laddningen sker oftast väldigt snabbt om inte direkt för att alla bilder laddas in i förväg så 
det ska bli kortare väntetider för användaren. 

Efter att bilden laddats in så har användaren möjlighet att påverka dess storlek genom zoom 
verktyget som skapats med hjälp av en TextBox kontroll (LabelControlID) och SliderExtender som 
medföljer i AJAX Control Toolkit. Användaren kan förminska bilden ned till 50 % och förstora den 
till maximalt 150 %, aktuella storlek visas angivet i procent. Genom ett enkelt klick på en kontroll 
(ResetControlID) vid sidan om kan användaren återställa bildens ursprungliga storlek. 

Varje Extender kontroll utgörs av en Class-fil (Se 2.8, Ordlista) som definiera de publika egenskaper 
som utvecklaren kan använda sig utav. Den ärver ifrån den abstrakta basklassen 
ExtenderControlBase, som definierar fler egenskaper, händelser (events) och metoder som även de 
finns tillgängliga att använda i utvecklandet (se Bild 6). Bilden nedanför visar de egenskaper som 
används. 

 

Bild 6, Klassdiagram över ImageGalleryExtender 

Class-filen samverkar med en JavaScript-fil där AJAX funktionaliteten skapas. Det första som görs är 
att definiera de privata fälten, efter det så får visa privata fält sina värden och händelsehanterare 
(eventhandlers) skapas. Sen så laddas alla bilder in för att de snabbt ska kunna visas. Vidare så skapas 
alla egenskaper och metoder som behövs för att sköta galleriet. 
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4.2.4.1 Förladdningen av bilderna (preloader) 

Förladdningen av bilderna sker i en loop som innehåller alla förminskade bilder. Utifrån dessa så görs 
bildadressen om enligt en bestämd modell, den nya adressen laddas sedan in i ett Image objekt. Sen 
när den ska användas i applikationen så hämtas den ifrån webbläsarens temporära filer. På så sätt så 
sker inladdningen i bakgrunden, så användaren inte störs av långa väntetider. I samma loop så 
definieras även en händelsehanterare som körs om användaren klickar på en förminskning. Bild 7 
visar den kod som utför dessa uppgifter. 

 

Bild 7, koden som laddar in bilderna 

4.2.4.2 Byte av bild 

Ett problem som stöttes på under utvecklingsarbete var när en bild skulle bytas. Eftersom ett av 
projektets mål är att visa konsten på ett smidigt sätt, så måste bild övergången ske på ett bekvämt 
sätt. Till en början så fungerade bytet av bild bara genom att bilden ersattes när den var färdig laddad. 
Problemen med detta listas nedan. 

• Eftersom laddningen av bilden möjligtvis kan dra ut på tiden. Då upplever användaren det 
som att inget händer eftersom sidan inte laddas om i och med användningen av AJAX. 
Vilket kan resultera i att användaren lämnar sidan. 

• När användaren klickade på bilden så ersattes bilden av en symbol som tyder på att bilden 
inte fanns. Sen kom bilden fram när den var färdig laddad. Detta ger inget bra intryck till 
besökaren av sidan, eftersom man upplever det som amatörmässigt och som om bilden 
saknas. 

• Ett tredje och största problemet var att när bilden laddades in så blev den tilldelad tidigare 
bilds höjd och bredd, så proportionerna blev ofta felaktiga. 

• Det blev omöjligt att göra någon form av animering på inladdningen eftersom man omöjligt 
kunde veta när den var klar. 

Problemets första lösning var att skapa en händelsehanterare som lyssnade på bildens OnLoad, alltså 
den händelse som sker när bilden laddat färdigt. Då gömdes bilden när laddningen påbörjades och 
gjordes synlig igen när den laddats klart. Detta fungerade problemfritt i både Internet Explorer och 
Firefox, dock så strulade det i Opera. Problemet var att OnLoad händelsen aldrig skedde om bilden 
redan hade blivit laddad en gång. Efter mycket sökande så hittades en post i ett forum som 
behandlade detta smala ämne (1, Mootools Forum). Lösningen var att använda sig utav bildobjektets 
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complete egenskap (se Bild 8), som ändras till true om bilden laddats. Denna lösning fungerade i 
samtliga webbläsare som definierats i målen.  

 

Bild 8, Lösningen som slutligen fungerade i de webbläsare som definieras i målen. 

Problemet med att den nya bilden fick fel proportioner löstes genom att spara undan höjd och bredd 
i egenskaper som sedan kunde ändras och hämtas. För att sedan tona in bilden så hittades ett enkelt 
exempel (2, BrainError) som sedan anpassades och fungerade mycket väl. 

4.2.4.3 ImageGallerys egenskaper 

• ActiveCssClass: Namnet på den aktiva förminskningens CSS-klass. Detta för att visa vilken 

förminskning som visas i full storlek. 

• LabelControlID: Är den kontroll som innehåller värdet till zoomen.  

• PanelControlID: Den kontroll som innehåller bilden som visar fullstorlek. 

• ResetControlID: Kontrollen som återställer bildens original storlek. 

• ThumbPanelControlID: Det element som innehåller samtliga förminskningar. 

• TargetControlID: Syftar på kontrollen som visar bilden i dess fulla storlek. 

4.2.5 ImageScroll 

ImageScroll är en AJAX Control Extender som används till att rulla (scroll) i en panel kontroll. I 
applikationen används den tillsammans med ImageGallery för att rulla runt i den kontroll som är 
PanelControlID. Rullningen sker genom att man för pekaren över den kontroll som motsvarar de 
håll man vill rulla åt. 
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4.2.5.1 Rullningen 

Först så definieras händelsehanterare när pekaren förs över rullningskontrollen och när den förs 
ifrån. I och med det så räcker det med att besökaren för musen över det håll som de vill rulla åt. 
Sedan så skapades de metoder som behövdes för att möjliggöra rullningen, de grundar sig i en 
lösning ifrån ett blogginlägg (3, Excuse My Punctuation). När man sedan för pekaren över kontrollen 
så körs metoden tio gånger per sekund, för att sedan avsluta rullningen när pekaren tas bort (se Bild 
9). 

 
Bild 9, visar den kod som ursprungligen skötte rullningen 

Denna funktion fungerade utmärkt tills applikationen testades med stora högupplösta bilder som 
skulle rullas, då visade det sig att bilden istället hoppade fram. Detta berodde på att värdet på speed 
tillätts vara hur stort som helst (se Bild 9). Detta begränsades till ett maximalt värde på 40, vilket 
resulterar i en jämnare rullning. 

4.2.5.2 ImageScrolls egenskaper 

• ScrollDownControlID: Syftar på den kontroll som aktiverar rullningen (scroll) nedåt. 

• ScrollLeftControlID: Syftar på den kontroll som aktiverar rullningen åt vänster. 

• ScrollRightControlID: Syftar på den kontroll som aktiverar rullningen åt höger. 

• ScrollUpControlID: Syftar på den kontroll som aktiverar rullningen uppåt. 

• TargetControlID: Är den kontroll som går att rulla i.  

 

Bild 10, Klassdiagram över ImageScrollExtender 
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4.2.6 Uppladdning av bilder 

En av de mest grundläggande funktionerna på webbplatsen är möjligheten för användaren att ladda 
upp bilder på sitt konstverk. Vid publiceringen av ett konstverk går det att ladda upp maximalt fem 
bilder, men det är bara obligatoriskt att ladda upp en bild. 

4.2.6.1 Problem med stora bildstorlekar 

Ett problem som stöttes på när applikationen testades var att webbsidan slutade att fungera om 
storleken på bilden var större än 4 mb. Det tog ett tag att lista ut att detta var felet eftersom inget 
felmeddelande visades.  Lösningen på detta problem beskrevs utförligt i en Microsoft artikel (4, 
Microsoft), det var endast en rad kod som skulle sättas in i konfigurationsfilen (se Bild 11). Som 
standard så är max storleken på uppladdade filer satt till 4mb, efter ändringen så kunde upptill 10mb 
stora bilder laddas upp. 

 

Bild 11, Den kod som ändrar maximal storlek på uppladdningar 

4.2.6.2 Skalenlig förminskning 

För att förminskningarna ska återges på ett bra sätt så underlättar det om de har förminskats 
skalenligt, detta var även ett krav som ställdes på bildvisningen. Först bestäms bredden på den 
påtänkta förminskningen, sen hämtas den nuvarande bildens bredd och höjd. Utifrån dessa tre 
värden så räknas förminskningens höjd ut (se Bild 12) och den bibehåller sina proportioner. 

 

Bild 12, Visar hur en skalenlig förminskning sker för att inte bildens proportioner ska förloras, metoden beräknar 
utifrån en bestämd bredd ut höjden. 

4.2.6.3 Förminskning av bilder som redan innehåller miniatyr 

Alla moderna digitalkameror har idag en display som visar miniatyrer, många av dessa digitalkameror 
bakar in den miniatyren i den stora bilden för snabb visning vid ett senare tillfälle. Detta blir till ett 
problem när man använder sig utav metoden GetThumbNailImage som förminskar bilder utefter 
angivna parametrar. Problemet med denna metod är att den först kolla om det redan finns en färdig 
förminskning inbakad i bilden. I sånt fall så används den bilden istället för bildens original. Den 
inbakade förminskningen är anpassad för en digitalkameras skärm, så dess storlek är mycket liten. 
När metoden sedan använder denna lilla bild för att skapa den förminskning som eftersträvas blir det 
istället att den förstoras upp till fem gånger beroende på angiven storlek. Detta resulterar i en 
värdelösa bildkvalité. Lösningen till detta problem var enkel, rotera bilden 360° så förlorar den sin 
inbakade förminskning (5, 4Guys From Rolla). Då kan storleksändringen ske som tänkt och 
bildkvalitén bibehålls. 

4.2.7 Kommenteringen 

Kommenteringen är en mycket viktigt funktion i applikationen eftersom den skapar en möjlighet för 
besökaren att kontakta konstnären.  
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Samtliga kontroller som sköter kommenteringen ligger i en Update-panel vilket möjliggör AJAX 
kommunikation. Problemet med detta var att besökaren inte får någon indikation på att webbplatsen 
arbetar, detta resulterade i att en speciell lösning konstruerades för att ge besökaren en tydlig 
indikation på vad som sker (se Bild 13). En beskrivning av bilden sker nedanför.  

 

Bild 13, lösningen på att ge användaren en tydlig signal på att webbsidan arbetar 

• 1.  Är det element som innehåller det som besökaren ser, de vill säga en informativ text samt 
en indikations animering. 

• 2. Är en AJAX extender kontroll som möjliggör att användaren alltid ser indikationen när 
arbete sker, oavsett var besökaren befinner sig på sidan. 

• 3. Update-Panel är den kontroll som sköter AJAX kommunktionen. 

• 4. Är en AJAX extender som lägger till definierade AJAX animationer. Används i denna 
lösning till att gömma och visa indikationen. 

 

Bild 14, Visar hur besökaren får en indikation 
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4.2.8 Nyckelord 

En vanlig funktion på många moderna webbplattformar är en panel med samlade länkar av nyckelord 
(keywords) som definierats av användarna. I applikationen så läggs nyckelorden till vid publiceringen 
av ett konstverk som en extra beskrivning, möjligheten finns att ange ett eller flera nyckelord. Varje 
nyckelord har en post i databasen som sköter dess räkning. Sen så visas 50 slumpvis utvalda 
nyckelord för att ge besökare möjlighet att enbart titta på konstverk med angivet nyckelord. 

4.2.8.1 Slumpa fram nyckelord ifrån databasen 

En viktig sak med nyckelordsfunktionen är att den ska slumpa fram ett nyckelord så en besökare får 
se varierade nyckelord och inte ständigt samma. Efter mycket sökande på Internet så hittades en 
artikel som behandlade just detta (6, Coldfusion Muse). I artikeln så beskrivs en funktion som pekade 
till en kolumn som skapas varje gång data hämtas ifrån databasen, men som aldrig syns utåt. Denna 
kolumn innehåller ett unikt id som pekar just till den raden, det skapas på nytt varje gång data 
hämtas. Om man sedan väljer att sortera efter denna kolumn så får man raderna i en slumpvis 
ordning (se Bild 15). 

 

Bild 15, Visar den lagrade procedur som slumpar fram nyckelord. Newid() är den funktion som beskrivs 
ovanför. 

4.2.8.2 Skapande av nyckelorden 

Nyckelorden kommer tillbaka i en DataTable (Se 2.8, Ordlista) ifrån databasen. Sen så lagras de in i 
en lista där de först sorteras för att få sin rätta storlek, därefter så blandas de igen. Denna process 
verkar mycket enkel men den var alltifrån enkel.  Det första steget var att kunna sortera den eget 
skapade datatypen Keywords, detta löstes genom att implementera interfacet (Se 2.8, Ordlista) 
IComparable<T>. Genom att man skapar en metod som anropas när man önskar sortering av listan.  

Nästa problem var att slumpa listan återigen för att inte alla nyckelord skulle hamna efter storlek. 
Efter mycket jobb så hittades en kommentar till en post i ett forum (7, Bytes). Denna lösning delade 
listan i två delar för att sedan blanda dem med hjälp av slumpvist utvalda nummer.  

4.3 Efterarbete 

Efter projektets avslut så kommer applikationen att vidareutvecklas på ett flertal punkter. 

• Förbättrad validering och säkerhet. 

• Cache (Se 2.8, Ordlista) 

• Möjlighet att citera och svara på kommentarer. 

• Förbättrad administrering. 



 19 

5. Resultat 
Resultatet av examensarbetet blev en färdig applikation som motsvarar de krav som satts upp i 
kravspecifikationen (Se Bilaga 1, Kravspecifikation), samt de mål som definierats i 1.3. Nedanför 
följer en beskrivning kring vad arbete har resulterat i för de två olika grupper som använder sig utav 
applikationen. 

5.1 För besökaren 

Besökaren möts av en klar och tydlig layout med en naturlig färgskala. Användargränssnittet känns 
enkelt och bekvämt, i och med att det har en enkel struktur och tydliga grafiska element. 

5.1.1 Default.aspx 

På första sidan kan besökaren läsa vad som är aktuellt på sidan, samt granska äldre nyheter som har 
publicerats. Ett inloggningsfält syns för dem som redan är användare och ovanför syns tydliga 
instruktioner på hur man går tillväga för dem som inte är det. I höger spalten syns miniatyrer av 
konstverk som publicerats. Dessa kan besökaren ordna utefter poäng, kommentarer samt 
publicering. Om besökaren endast vill visa de konstverk som är till salu så kan de självklart filtrera 
efter det. 

På sidan syns även en panel med massa nyckelord som användarna har angivit när de publicerade 
sina konstverk. De har olika storlekar utefter hur ofta de förkommer. Genom att klicka på ett 
nyckelord så listar applikationen upp samtliga konstverk som har det nyckelordet. 

5.1.2 Artworks.aspx 

Denna sida är uppdelad i två olika vyer, en som visar översikt över flertalet konstverk och en som 
visar ett enskilt konstverk i detalj. Det första som besökaren möts av är vyn som visar översikter, 
möjligheten finns att filtrera och ordna denna vy genom bland annat nyckelord, kategori samt teknik. 
Genom dessa funktioner så kan besökaren på ett enkelt sätt hitta det som den söker. Varje översikt 
visar en miniatyr med tillhörande text. Besökaren får en tydlig indikation på att den är klickbar, dels 
genom ändring av pekare och dels genom ändring av bakgrundsfärg. 

Under detalj vyn så listas samtliga miniatyrer av konstverket i en panel som ligger till höger. Klart och 
tydligt så visas en bild i fullstorlek och genom ett enkelt klick så laddas en ny miniatyr in i fullstorlek. 
Besökaren har möjlighet att granska den valda bilden med hjälp av zoom- och rullningsfunktioner. 
Om besökare så önskar så kan de även tilldela konstverket poäng som hjälper den att komma högre 
upp i poänglistan. 

Alla har möjlighet att posta en kommentar till ett konstverk. Genom detta så sker en effektiv 
kommunikation mellan besökare och användare. Om en besökare vill bli kontaktad angående ett 
eventuellt köp eller frågor kring verket så lämnar den sin e-post. Då kan användaren som publicerat 
verket ta kontakt med besökaren. E-posten syns bara för den användaren som publicerat verket, 
detta för att undvika att besökare får oönskad e-post. 

Om besökaren skulle vilja dela med sig av konstverket så har de möjlighet att hämta en 
permanentwebbadress som de kan skicka till vänner. De kan även klicka sig vidare till konstnärens 
profil. 

Genom att AJAX används i stor utsträckning på denna sida så blir väntetider och kommunikationen 
bekvämare. 
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5.1.3 Artists.aspx 

Denna webbsida är även den indelad i två vyer, en som listar användarna och en som visar vald 
användares profil. På så sätt så kan den användas till två liknande ändamål. 

Vyn som listar användare ger en klar överblick vilka som publicerar konstverk på webbplatsen. Varje 
översikt ger grundläggande fakta om användaren samt ett av dess konstverk. Om besökaren klickar 
sig vidare på en användare så visas dess fulla profil. Den innehåller information om användaren, samt 
listning av dess konstverk. Visningen sker på samma sätt som i Artworks. 

5.1.4 About.aspx 

Här finns en beskrivning av projektet och webbplatsen. Lite statistik finns tillgänglig och några 
konstverk listas. 

5.1.5 MyPiqtura.aspx 

Denna sida är uppdelad i två stycken vyer, en för icke inloggade besökare och en för inloggade 
användare. Är man inte inloggad och navigerar till denna webbsida så möts man av ett formulär som 
stegvis går igenom registreringsprocessen. Det är alltså på denna sida man blir medlem. 

5.2 För administratör och användare 

5.2.1 Användare 

En användare måste vara inloggad för att utföra något på sidan. Detta görs enkelt på startsida där ett 
tydligt formulär syns. Efter det så blir användaren omdirigerad till MyPiqtura där han kan ta bort, 
samt ladda upp nya konstverk. Det finns även möjlighet att ändra sin profil. 

Om användaren väljer att ladda upp ett nytt konstverk så fyller den i uppgifterna i ett beskrivet 
formulär som syns tydligt på sidan. Uppgifter som anges är bland annat titel, beskrivning, nyckelord 
och kategori. Sen väljer användaren hur många bilder den vill ladda upp samt vilken som ska vara den 
miniatyren som syns på översikten.  

Användaren har möjlighet att svara och ta bort kommentarer direkt genom gränssnittet, detta har 
förstås inte besökaren någon möjlighet till. 

5.2.2 Administratör 

Administratören är den som har det drivande ansvaret på webbplatsen. Hans användarnamn syns 
inte för besökarna, för att på så sätt hindra intrångsförsök. 

På startsidan så kan han sköta nyhetshanteringen, genom att publicera, ta bort och ändra nyheterna 
direkt på sidan. På Artworks så kan han rensa upp kommentarer med olämpligt innehåll precis som 
en användare kan. Skillnaden är att administratören kan ta bort kommentarer ifrån alla konstverk 
medan en användare endast kan göra det på sina egna konstverk. 

Under MyPiqtura så kan administratören sköta övrig administration, så som att hantera användare, 
konstverk, samt kategorier och tekniker. 
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5.2.3 Databasen 

Säkerheten i databasen har medverkat genom hela framställningsprocessen. Det konto som används 
till att sköta kommunikationen till databasen, har begränsade rättigheter och på så vis minimeras 
risken för att skadliga kommandon körs för att exempelvis ta bort data eller manipulera den så den 
blir ogiltig. All kommunikation till databasen sker genom datalager och med lagrade procedurer, 
vilket skapar ett oberoende mellan presentation och underliggande struktur. Det stoppar även alla 
försök till så kallade SQL-injektioner (Se 2.8, Ordlista) eftersom valideringen sker i flera steg. 

5.2.4 AJAX Extenders 

5.2.4.1 ImageGallery 

Resultatet av denna kontroll blev ett intressant och bekvämt bildgalleri. På ett enkelt sätt så kan 
kommunikation ske mellan förminskningar och detaljbilden utan att lämna sida eller att den laddas 
om. Med hjälp av animeringar och väntetids indikationer så upplevs galleriet mera levande. Galleriet 
är flexibelt och kan hantera hela skalan, ifrån väldigt små till väldigt stora bilder inom samma galleri 
utan att layouten påverkas. 

5.2.4.2 ImageScroll 

ImageScroll är en enkel kontroll som komplimenterar ImageGallery på ett effektivt sätt. Genom 
kommunikation mellan musen och enkla JavaScript så ger den användaren ett kraftigt verktyg för att 
påverka bildvisningen. 

 

Bild 17, ImageScroll i dess färdiga utförande 
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6. Analys & Diskussion 
Applikationens resultat blev mer än godkänt enligt min mening. Funktionerna är väl genomtänkta 
och motsvara de krav som arbetet har haft. Dock så har projektet inte möt sin påtänkta målgrupp 
ännu så det är fortfarande förtidigt att spekulera i om besökarna kommer att ha samma mening. 

Något som definitivt kunde ha varit bättre är mera testning, framförallt av målgruppen av själva 
applikationen. Nu skedde det bara en snabb testning av ImageGallery kontrollen och applikationen i 
ett tidigt stadium. Att utföra tester var svårt eftersom utvecklingen har skett lokalt på en dator och 
inte publikt på till exempel Internet. Nu får testningen ske i ett senare skedde vilket förmodligen 
resulterar i svårare ändringar. Om mera testning hade skett lokalt så hade dess resultat ändå varit 
tvivelaktiga eftersom en applikation som körs lokalt har i regel bättre prestanda än en på Internet. 

Eftersom utvecklingen av projektet har skett helt på distans och utan någon medlaborant så har det 
varit svårt att bolla idéer. Detta har resulterat i att om en idé har framkommit så har den ibland utan 
vidare diskussion och analys. De gånger det visat sig vara en mindre bra idé så har det tagit värdefull 
tid ifrån annat.  

Projektet har kanske varit i största lag för att hantera själv, ännu mera fokus kunde ha lagts på 
bildvisningen. Då hade slutresultatet kanske istället varit många färdiga portabla kontroller. Som 
lättare hade kunnat återanvändas i framtida projekt.  

6.1 Utvecklingsmiljön 

Utvecklingsmiljön valdes utefter tidigare kunskaper och erfarenheter ifrån tidigare versioner. De nya 
versionerna av både ASP.NET och Visual Studio har motsvarat förväntningarna helt och hållet. 
Miljön är snabb och enkel att utveckla i och mycket färdiga lösningar finns att tillgå. Om problem 
stöts på så finns det alltid en lösning att hitta på Internet, eftersom det både skrivs bloggar och 
artiklar kring de flesta ämnen. 

6.2 ASP.NET Ajax 

I och med att AJAX har varit med genom hela utvecklingsprocessen så har ett rikare 
användargränssnitt kunnats skapas. AJAX har fungerat mycket väl men utvecklingen av AJAX 
extenders är mycket tidskrävande, framförallt felsökningen. Så här i efterhand så hade nog mindre 
funktionalitet bryts ut i extenders. Alternativet till dessa extenders är framförallt allt den lösningen 
som gjordes med kommenteringen.  

Ett stort problem är att få extender kontrollerna att bete sig på samma sätt i olika webbläsare. 
Eftersom JavaScript är ett klientspråk (Se 2.8, Ordlista) fyllt av problem så blir lösningarna ofta 
ganska komplicerade eftersom de hela tiden ska anpassas efter de påtänkta webbläsarna. 

Resultatet av att AJAX används i så stor utsträckning minskar besökarna, vilket beror på att AJAX 
använder mycket JavaScript vilket resulterar i att kanske inte allt fungerar som det ska i lite äldre 
webbläsare. Men detta är en begränsning som jag valt att göra eftersom projektet skulle kännas 
utmanande och nyskapande. En annan nackdel med AJAX är att utvecklingen blir mera problemfylld 
och lösningarna blir mer komplexa.  

Det finns förstås många fördelar med att AJAX används vilket listas nedan. 

• Att när sidan först laddas blir datamängden större än vanligt för att sedan vara mindre andra 
gången eftersom endast en liten del uppdateras. 
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• Det liknar mer än vanlig desktop applikation för att uppdateringarna sker i bakgrunden och 
stör inte besökaren. 

• Ett rikare användargränssnitt. 
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7. Slutsatser 
Arbetet har resulterat i en förenklad konstnärs portal som skapar möjligheter att visa upp sina verk 
samt förmedla köp och sälj kontakter. En konstnär kan hanetera sina verk och enkelt publicera nya. 
Alla har dessutom en egen profil där de kan ange en kort beskrivning om sin person och verksamhet.   

Besökaren ges flera möjligheter att påverka vad det är som visas genom olika filter. De kan välja 
vilken bild de vill se samt påverka den genom både zoom och rullning, vilket resulterar i en mer 
interaktiv visning av bilder. Genom enkla medel kan en besökare visa intresse kring ett verk och be 
konstnären kontakta dem, på så sätt förmedlas kontakter mellan köpare och säljare. Detta kommer 
förhoppningsvis att resultera i sålda konstverk. 

Kommunikationen mellan webbsidan och användarna är den som tagit upp mest tid i projektet. 
Eftersom AJAX gör ändringarna i bakgrunden så ligger det på utvecklaren att framföra att ändring 
har skett. Detta har medfört att mycket arbete och planering kretsat kring just detta men det har 
resulterat i en mera levande och interaktiv webbplats. 

I och med att kommunikationen mellan databas och applikationen sker genom datalager och lagrade 
procedurer så resulterar det i en mera flexibel applikation som är lättare att vidareutveckla. 
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BILAGA 1 Kravspecifikation (antal sidor: 3) 

Projektbeskrivning 

Resultatet av detta projekt kommer att bli en applikation som ska kunna visualisera 
upplagda konstverk på ett interaktivt sätt. Tyngden i projektet kommer att läggas på 
bildvisningen. Applikationen kommer att bli en mycket förenklad portal för konstnärer 
som vill sprida sin konst, samt även locka intresserade köpare.  

Kundbeskrivning 

Eftersom denna idé är framtagen av mig (Jonas Andersson), så fungerar jag som kunden 
för projektet. Jag är en konst intresserad webbutvecklare, som på fritiden även målar tavlor 
och umgås mycket i konstkretsar. 

Teknik 

Tekniken som har valt till projekt är ASP.NET 3.5 med C# som programmeringsspråk. 
För att hantera databasen så används Microsoft SQL Server 2005. För att öka plattformens 
interaktivitet så kommer mycket AJAX att användas. Dessa tekniker har valts för att de är 
bland de mest kompletta och säkra på marknaden. 

Designen/Layouten 

Layouten ska vara flexibel och relativt simpel i sitt upplägg. Färgskalan ska dra till sig 
uppmärksamhet men inte vara alltför utstickande. Designen ska kännas som en Web 2.0 
plattform, detta ska även återspegla sig i alla funktionalitet som skapas. Grafiken ska inte 
kännas alltför stel och webbsidan ska inte ge ett platt intryck.   

Sidbeskrivning 

Till en början så kommer det endast att finnas fem stycken webbsidor. Detta kan under 
projektet gång ändras. Nedan följer en beskrivning på varje enskild sida och vad den ska 
innehålla. 

 
o Default 

En snabb överblick av sidans innehåll ges till besökaren. Nyheterna och ett lockande till 
att bli medlem syns tydligt. Inloggningen finns också tillgänglig. 

 
o Artworks 

Här ska listningen av de olika konstverken ske, samt visas i detalj. Någon form av 
filtrering ska vara möjlig. Konstverken ska visas på ett interaktivt sätt. 

 
o MyPiqtura 

Här registrerar sig nya användare. Inloggade användare kan i sin tur ladda upp konstverk. 
Administratören ska kunna sköta stora delar av sidan här. 
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o About 

Webbplatsen/Projektet beskrivs. 
 

o Artists 
Här sker visningen av användares profil samt dess konstverk. 

Funktionslista 

Fetmarkerade funktioner är prioriterade, övriga utförs i mån om tid. 

Default.aspx 

• Nyheter 
o Skapa och ta bort 
o Läsa 

• Inloggning/utloggning 

• Se listning av konstverk 

• Kategori/teknik som klickbara länkar 
• Nyckelords listning 

Artworks.aspx 

• Lista konstverk 
o Efter teknik 
o Efter kategori 
o Efter Nyckelord 

• Visa konstverk i detalj 
o Zoom möjlighet 
o Miniatyr bilder 
o Animering 
o Kommentering 

• Administrering av 
kommentarer 

o Antal visningar 
o Röstning 
o Permalink 
o Berätta för en vän 
o Lägga prisförslag 

About.aspx 

• Information om projektet 
• Information om plattformen 

 

Artists.aspx 

• Visa användares profil 
o Användarens konstverk 

• Lista användare 

• Top användare 

MyPiqtura.aspx 

• Registrering av användare 

• Uppladdning av konstverk 
o Flertalet bilder åt gången 
o Titel till varje enskild 

förminskning. 
o Förminskning skalenligt 
o Välja huvudbild 

• Redigera sin profil 
• Administrering av användare 

o Ta bort användare 
o Tilldela administrativa 

rättigheter 
• Administrering av kategorier samt 

tekniker 
o Ta bort och skap
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Veckoplanering 

Nedan följer en grov veckoplanering som kan användas projektet igenom. 

 

VECKA ATT GÖRA 

1 
Kravspecifikation, datamodell, förstudie 
Påbörja grafiskprototyp 

2 
Färdigställa grafiken 
Fixa med grunden, navigering, CSS och Masterpage 

3 
Skapa databasen, påbörja datalagren 
Påbörja utveckling bildgalleriet 

4 
Fortsätta på bildgalleriet 
Skapa rapport mall 

5 
Färdigställa bildgalleriet 
Skriver på rapport 

6 
Testning av bildgalleriet 
Övrig programmering 
Skriver på rapport 

7 
Övrig programmering 
Skriver på rapport 

8 
Övrig programmering 
Skriver på rapport 

9 
Övrig programmering 
Skriver på rapport 
Förberedelse för redovisning 
Inlämning av rapport för opponering 

10 
Redovisning, opponering 
Färdigställande av applikationen 
Färdigställande av rapporten 
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BILAGA 2: Förstudie (Antal sidor:2) 

Funktionsinspiration 
• http://www.fotolog.com/ 

Denna applikation känns väldigt standard och liknar 
inte riktigt det som detta projekt strävar efter. Den 
visar bilderna på ett enkelt och snabbt sätt. 
Webbplatsen har ett mycket vettigt upplägg och 
några intressanta funktioner, bland annat så kan 
användare påverka sidans utseende på ett enkelt sätt. 
Det är eventuellt något att inspireras utav. 
 

 

• http://www.fotocommunity.com/ 
Diskret design med nedtonade grånyanser, smart så 
inte uppmärksamheten stjäls ifrån fotografiet som 
ska visas. En väl utformad sida som har en mycket 
bra kategorisering. Intressanta funktioner så som att 
låta besökaren skicka fotot via e-post till vän samt 
att föreslå lämplig kategori till fotot. Bra sätt att låta 
besökare påverka innehållet vilket är något att ta 
med sig igenom projektets utveckling. 

 

• http://www.aspphotogallery.net/ 
Denna produkt är mycket intressant. Den är gjord 
med ASP.NET och AJAX och har många 
intressanta funktioner. Webbplatsen använder 
mycket AJAX så den känns väldigt smidig att 
använda, upplägget kan kännas lite rörigt. Bland 
annat så ges möjligheten att påverka fotografiets 
storlek och permanenta länkar. Besökaren kan 
enkelt påverka visningen av ett album genom 
diverse bra funktioner. 

 

 

Bild 1, En Fotolog användares 

personliga sida 

Bild 2, FotoCommunitys startsida 

Bild 3, Ett testgalleri på AspPhotoGallerys 

demo sida 
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Web 2.0 information 

Pixel Acres - The visual design of Web 2.0 

Denna artikel tar upp mycket kring det som kallas Web 2.0 design. Vilket hjälpte att 

komma in i de nya designtankarna som utgör den grund som de flesta applikationer 

grundar sig på. 

Adress: http://f6design.com/journal/2006/10/21/the-visual-design-of-web-20/ 

Tim O’Reilly - What Is Web 2.0 

Artikeln tar upp historian kring Web 2.0 samt dess framtid. Ger en bra insyn i mycket 
kring Web 2.0. 

Adress: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html  

 

Web 2.0 Designinspiration 

http://cameronmoll.com/articles/widget/ 

http://www.simplebits.com/ 

http://ilovetocomplain.com/ 

http://www.splashup.com/ 

http://www.stripegenerator.com/ 

http://www.buttonator.com/ 

http://www.roundedcornr.com/ 

http://www.techcrunch.com/2005/12/30/web-20-companies-i-couldnt-live-

without/ 
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ArtCat 

BILAGA 3: Datamodell (Antal Sidor: 1)

Artist 

ArtistID int PK 

FirstName nvarchar(25) 

SurName nvarchar(30) 

IsMale bit 

Artworks 

ArtID int PK 

ArtistID int FK 

Title nvarchar(50) 

Description text 

IsForSale bit 

Points int 

Published DateTime 

 

Keyword 

KeywordID int PK  

Keyword nvarchar(30) 

KeywordCount int 

Published DateTime 

 

Comments 

CommentID int PK 

ArtID int FK 

CommentText text 

AuthorName nvarchar(55) 

Email nvarchar(30) 

Comment text 

Published DateTime 

ArtItems 

AItemsID int PK 

ArtID int FK 

Url nvarchar(50) 

Thumb nvarchar(50) 

Title nvarchar(30) 

Category 

CategoryID int PK 

CatName nvarchar(25) 

+ Membership API 

KeyArt 
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BILAGA 4: Databasdiagram (Antal sidor: 1) 

 


