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Abstrakt 

Denna rapport handlar om utvecklingen av en personlig webbplats. Syftet är att 

framställa en webbplats som sedan kan tjänstgöra som en personlig sida på webben och 

innehålla en blogg med kommentarer, en bildtjänst, en sida med personlig information 

om sidinnehavaren samt en sida med bilder och information om tidigare projekt. 

Sidan utvecklades för att det fanns ett behov av en webbplats med dessa funktioner och 

för att lära och ge erfarenhet i att utveckla en webbplats från grunden.  

Sidan utvecklades i ASP.NET MVC och MS SQL 2008.  

Under projektets gång utvärderades även en ovanlig metod för lagring av bilder i 

databasen.  

Resultatet blev en webbplats där nya tekniker kan testas och utvärderas.  

 

 

Abstract 

This report deals with the development of a personal website. The objective is to 

produce a site that can then serve as a personal page on the Web and contain a blog with 

comments, an image service, a page with personal information about the owner of the 

site and a page with pictures and information about previous projects. 

This page was developed because there was a need for a site with these features and to 

teach and give experience in developing a website from scratch. 

This page was developed in ASP.NET MVC and MS SQL 2008. 

During the project I also tested an unusual method of storing images in the database. 

The result was a site where new technologies can be tested and evaluated.  



Staffan Jonsson 

- II -  

Förord 

Projektet uppstod när jag ville utveckla en webbplats åt mig själv.  

Detta ville jag göra för att lära mig mer och få mer erfarenhet av alla delar i utvecklingen 

av en webbplats från grunden.  

Jag själv är alltså både uppdragsgivare och utvecklare i detta projekt.  

Projektet genomförs som examensarbete vid Linneuniversitetet och är på B-nivå och 15 

högskolepoäng 

Jag vill tacka följande personer: 

John Häggerud – för bra handledning av rapportskrivandet.  

Mats Loock – för hjälp med ASP.NET MVC och C# vid knepiga problem.  
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1. Introduktion 

Detta projekt görs som ett examensarbete inom datavetenskap på 

webbprogrammeringsprogrammet vid Linnéuniversitet. Under projektets gång 

kommer det att utvecklas en webbplats som ska tjänstgöra som en personlig plats på 

webben. Meningen är att knyta olika sociala medier till sidan så användaren får en 

samlingsplats där användaren, vänner och besökare kan se information om användaren 

och vart användaren verkar på Internet.  

Det som ska undersökas under arbetets gång är hur man kan sammanställa data från 

olika sociala medier och presentera på ett relevant sätt. Då användaren till webbplatsen 

använder ett flertal olika sociala medier på nätet så var detta är ett intressant 

problemområde.  

Data från andra sociala medier kommer hämtas från bland annat öppna API:er (Ett 

API är ett slags gränssnitt som gör det möjligt att för ett program att hämta data från 

ett annat program.) 

Under arbetets gång kommer det även att undersökas om fördelarna och nackdelarna 

med att spara bilder och annan media direkt i databasen istället för att lagra dem på 

serverns filsystem. 
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2. Bakgrund 

Detta projekt utvecklas av och för mig, Staffan Jonsson som läser andra året på 

Webbprogrammeringsprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar. Efter en del 

funderande föll valet på att göra en webbplats åt mig själv för att den webbplats som 

finns idag saknar många av de funktioner som krävs för en väl fungerande webbplats 

med möjlighet till interaktion. Sidan som finns idag är en statisk sida med lite personlig 

information och det som efterfrågades är en sida som tillåter mig att uppdatera sidan 

från ett administrationssystem istället för att uppdatera hela sidan och ladda upp den 

vilket är tvunget med en statisk sida.  

Anledningen till att valet föll på en ny webbplats åt mig själv är flera.  

 Går att uppdatera från vart som helst via en inloggning.  

 Tillåter besökare att interagera med webbplatsen.  

 Använder en databas för att lagra information och på så sätt gör det möjligt 

att hämta ut data med vissa villkor, till exempel hämta de 10 senaste 

bloggposterna eller hämta alla bilder som ingår i kategori ”Jobb”.  

Förutom en ny webbplats så är syftet med projektet att lära mig mer och få 

erfarenhet av utveckling av dynamiska webbplatser.  

Målgrupperna är två enkelt sett. Den första målgruppen är ägare/administratör som 

ska administrera webbplatsen, underhålla webbplatsen och vidareutveckla 

webbplatsen.  Den andra målgruppen är besökare och här ingår vänner, bekanta och 

framtida arbetsgivare/kunder. Detta har viss inverkan på utvecklingsarbetet. När 

man utvecklar delarna som administratören ska använda så får man göra dem så som 

administratören vill ha det. När man utvecklar delarna som besökarna ska använda så 

man ta det i åtanke och kanske lägga lite mer tid på designen jämfört med 

administratörsgränssnittet.  
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2.1 Avgränsningar 

Vad denna rapport tar upp är utvecklingsarbetet av en webbplats och mina 

erfarenheter av detta. Rapporten tar även upp en utvärdering om lagring av bilder i 

databas.  

Utöver detta så tar rapporten även upp själva designarbetet, både på webbplatsen och 

arkitekturen och användningen av andra tekniker för att formatera text och så vidare.  

Då webbplatsen är utvecklad i ASP.NET MVC så handlar rapporten om 

utvecklingsarbetet med denna teknik.  
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3. Mål 

Målet med projektet är att utveckla en webbplats som möter mina krav och som kan 

fungera som min personliga webbplats på Internet.  

Krav: 

 Webbplatsen ska följa webbstandard så att nuvarande och kommande 

webbläsare som följer standard kan visa sidan utan problem.  

 Bloggposter: Skapa, ta bort, ändra, visa, kommentera.  

 Bilder: Ladda upp, ta bort, kommentera.  

 Portfolie: En avdelning där det ska finnas länkar och bilder till projekt jag varit 

med i.  

 Om mig: En avdelning där jag presenterar mig själv.  

 Twitter: Hämta mina statusuppdateringar, skapa statusuppdatering när en ny 

bloggpost skapas.  

Ett annat mål under projektet är att lära mig och utvecklas som webbutvecklare och 

att få erfarenhet av att utveckla dynamiska webbplatser.  
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4. Metod 

4.1 Utvecklingsmetod 

4.1.1 Metod - Inledning 

Webbplatsen kommer att utvecklas i ASP.NET MVC. Detta är ett serversidespråk 

utvecklat av Microsoft. ASP står för Active Server Pages och det är en teknik för att 

skapa dynamiska sidor/applikationer på Internet. MVC står för Model-View-

Controller (hädanefter benämnda modell, vy och kontroller) och är en programdesign 

som delar upp applikationen i tre delar.  

 

Figur 1 Uppbyggnaden av ASP.NET MVC 
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Modellen innehåller data och affärsregler. Detta betyder att när data ska skapas, ändras 

eller tas bort så är det här som ändringarna sker och valideras. Vyn innehåller 

presentationen. Det innebär att här så ska bara presentation av data ske. Ska data 

ändras eller tas bort så skickas denna instruktion till modellen via kontrollern. I en 

webbapplikation så kan man enkelt säga att här ska det bara vara visningslogik, det vill 

säga HTML och CSS. Kontrollern sköter interaktionen mellan modellen och vyn. 

Fördelen med denna design är att det blir väldigt lätt att dela upp applikationen på ett 

logiskt sätt och utan beroenden mellan lagren. Det blir då möjligt att till exempel byta 

ut hela vy-lagret utan att andra delar påverkas eller att byta ut hela datalagret. 

En annan sak som du får med MVC är en klar separation of concerns, vilket översatt blir 

nått i stil med ansvarsfördelning och är en filosofi inom programmering där man 

separerar koden i logiska delar. För att ta ett exempel så kan vi ta HTML och CSS.  

Har du ett HTML-dokument och ett CSS-dokument så sköter HTML-dokumentet 

strukturen och innehållet på sidan och CSS-dokumentet sköter stilen. Du kan ändra 

fritt i HTML-dokumentet och på så sätt ändra strukturen och logiken utan att stilen 

påverkas. Detta är möjligt för att strukturen/innehåller är separerat från stilen. 

De olika delarna kan dessutom ha flera lager i sig. Om vi tar mitt projekt som exempel 

så ser det ut så här i modellen: 
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Figur 2 De olika lagren i modellen 

  

 

Alla dessa lager ingår i modellen.  

Servicelagret är det lager som kontrollern har tillgång till. I detta lager så finns det ett 

antal metoder som kontrollern kan använda för att hämta, ändra eller ta bort data. Här 

sker också valideringen.  

Dataåtkomstlager är det lager där själva dataåtkomsten sker. Här står LINQ to SQL-

satserna och dessa jobbar mot de automatgenererade klasserna som verktyget har 

skapat.  
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LINQ to SQL är ett lager som genereras när man väljer tabellerna i Visual Studio. 

Det är hjälpklasser och innehåller en kodmässig representation av databasstrukturen. 

Är det t ex varchar(50) på databasen så skapas det en klass med en medlemsvariabel av 

typen string.  

Databas är den fysiska databasen, i detta fall MS SQL 2008. 

 

4.1.2 MVC - Historia 

MVC-modellen togs fram av Trygve Reenskaug när han besökte Xerox PARC och 

första tillämpningen var i programspråket Smalltalk.[1] Meningen med arbetet var att 

minska gapet mellan användaren och modellen i datorn och skapa illusionen att 

användaren ändrade direkt i modellen.  

 

Figur 3 En illustration av MVC som visar hur användaren luras att tro att han påverkar modellen 
direkt Källa [1] 

 

På senare tid så har MVC-mönstret blivit väldigt populärt i 

webbutvecklingssammanhang då det oftast passar in just denna typ av utveckling. Det 

finns ett antal ramverk för flera olika språk som är anpassade för MVC designmönster, 

till exempel: 

 Spring MVC Framwork – Java 

 Struts2 – Java 

 ASP.NET MVC - .NET 



 9 

 Cake PHP – PHP 

 Codeigniter – PHP 

 Joomla 1.5 (extensions) = PHP 

 Zend Framworks – PHP 

 Django – Python 

 Ruby on Rails – Ruby 

Alla dessa ramverk är uppbyggda på ungefär samma sätt med modeller, kontrollers 

och vyer.  

 

 

4.1.3 ASP.NET MVC - Historia 

ASP.NET MVC 1.0 släpptes av Microsoft i mars 2009 men redan ett år tidigare hade 

det börjat dyka upp förhandsversioner. ASP.NET MVC utvecklades av Microsoft för 

att många hade frågat efter ett inbyggt stöd i ASP.NET som ger möjlighet att utveckla 

webbapplikationer enligt MVC-principen.  

Vad ramverket erbjöd var bland annat detta [2] (enligt chefsutvecklaren Scott Guthrie):  

 Möjlighet till ren separation of concerns, testbarhet och testdriven utveckling. 

TDD (test driven development) är en teknik där man skriver tester för 

programmet innan man skriver koden. Meningen är att testet ska misslyckas 

först och sen skriver man koden för programmet så att testet lyckas. Efter det 

är man fri att omstrukturera koden (refactoring) för att få den mer lättläst, 

lättare att underhålla och effektivare och direkt se om testerna går igenom.  

 Att alla kopplingar är simulerbara, det vill säga man kan simulera ett helt 

datalager med en egen klass eller köra controllers och undersöka resultatet 

utan att skapa en ASP.NET process. Underlättar vid enhetstestning.  

 Väldigt lätt att byta ut delar och/eller skriva nya funktioner. Man kan till 

exempel byta ut vy-motorn eller bygga ut befintliga komponenter.  

 En kraftfull URL-mappare för att skapa SEO-vänliga och rena urler. 

Nyligen släpptes ASP.NET MVC 2.0 (mars 2010) och detta tyder på att Microsoft 

arbetar med ramverket och kommer att fortsätta med det.  
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4.1.4 ASP.NET WebForms 

ASP.NET WebForms, eller ASP.NET 1.0 som det egentligen heter, släpptes av 

Microsoft i januari 2002. Det hade utvecklats som ett svar på de klagomål som vid den 

tiden fanns mot ASP. [3] 

Klagomålen rörde främst möjligheterna att separera presentation och innehåll.  

Vad Microsoft försökte efterlikna var att få utvecklingen av webbapplikationer mer lik 

utvecklingen av Windowsapplikationer. Detta gjordes via controllers, events och 

Viewstate.  Meningen var att webbapplikationerna skulle uppföra sig mer som vanliga 

program trots att webben är stateless, det vill säga att webbservern behandlar alla 

anrop som oberoende och utan koppling till tidigare anrop. 

Jämfört med ASP kunde man nu dela upp sin kod i presentation och innehåll och man 

kunde skriva objektorienterade kod. Dessutom kompilerades nu applikationerna så de 

gick snabbare.  

ASP.NET WebForms utvecklas och stöds fortfarande av Microsoft och version 4.0 

släpptes i April 2010.  

4.2 Webbapplikation - Metod 

4.2.1 ASP.NET MVC – ett konkret exempel 

För att förstå hur en webbplats byggd i ASP.NET fungerar så kommer här ett 

exempel. 

 

Figur 4 Adressfältet i en webbläsare 

Så här ser en typisk adress ut i ASP.NET MVC.  

Blog – Styr vilken kontroller som ska anropas.  

ShowPost – Styr vilken metod som ska köras i kontrollern.  

18 – Är en parameter som skickas till metoden.  

Det går även att skriva egna routes. En route är en slags referens som beroende på vad 

som står i adressfältet skickar begäran till rätt kontroller. Det är på detta sätt möjligt att 
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ha till exempel adresser på olika språk som länkar till samma kontroller. Det är även 

möjligt att till exempel begränsa parametrar så det inte går att skicka in vilka värden 

som helst via reguljära uttryck.     

Så här ser metoden ut i kontrollern Blog 

 

Figur 5 En kontroller 

Här ser vi metoden och signaturen. Vad som händer är att kontrollern hämtar 

bloggposten och tillhörande kommentarer från databasen via servicelagret och lagrar 

dem i ViewData som är en slags Dictionary eller en samling av objekt. En Dictionary 

är en slags lista med nycklar, i detta fall ”BlogPost” och ”Comments”. För att plocka 

ut objekten man vill åt så använder man rätt nyckel.  

 

Metoden i servicelagret som controllern hämtar kommentarerna ifrån ser ut så här.  

 

 

Figur 6 En metod i servicelagret 

 

Här ser vi att det inte händer så mycket i servicelagret. Det är för att det inte finns 

något att validera. Det enda som händer är att metoden returnerar en lista med 

bloggkommentarer från dataåtkomstlagret.  

 

 

Figur 7 En metod i dataåtkomstlagret 
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Här ser vi hur dataåtkomsten sker. Tekniken som används heter LINQ to SQL. LINQ 

(language-integrated query, översatt blir det ungefär språkintregerad fråga) är ett slags 

frågespråk som tagits fram av Microsoft. Det fungerar som så att man skriver frågor 

mot databasen via LINQ to SQL-lagret med hjälp av LINQ. Denna kod kompileras 

sedan om till SQL-satser som hämtar data från databasen. Fördelen med detta jämfört 

med att skriva SQL-frågorna själv är att LINQ-uttrycken mer påminner om C#-kod. 

LINQ används inte bara till databas-åtkomst utan det går även bra att använda på 

listor, arrayer och strängar till exempel. Att skriva uttrycken i LINQ minskar det 

språkliga gapet mellan den övriga koden och dataåtkomsten i databasen.  

 

 I detta fall så plockar vi ut alla poster i tabellen BlogComments där BlogPostID 

överrensstämmer med parametern som skickas in och sparar resultatet i en lista som 

sedan returneras.  

 

Slutligen är det bara vyn kvar och den ser ut så här: 

 

Figur 8 En vy 

Det som sker överst är att objekten typas om till rätt typ av objekt. Sedan skrivs 

bloggposten ut. Efter det så körs en loop som skriver ut varje kommentar som finns 

för bloggposten. Som ni ser så är det enkel html blandat med lite asp-taggar. Detta är 

en av skillnaderna med ASP.NET MVC jämfört med ASP.NET Webforms. Du får 

mer kontroll över html-koden som skapas.  

 

Resultat ser ni nedan: 
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Figur 9 Resultatet i webbläsaren 

Detta är lite kortfattat om hur en ASP.NET MVC applikation fungerar. Klienten 

anropar en kontroller som hämtar eller skickar rätt data till modellen och skickar 

slutligen klienten en vy.  

Om vi går tillbaka till servicelagret igen så gjorde det inte så mycket i detta exempel. 

Om vi tar ett annat exempel, t ex när man ska skicka in någon slags data till datalagret 

så blir det nödvändigt med validering.  

Om vi tar ett exempel där en bloggpost ska skapas. Så här ser controllern ut: 

 

Figur 10 En kontroller som tar emot POST-data 
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Längst upp ser vi ett attribut som gör så att metoden accepterar POST-anrop. Ett 

POST-anrop är en del av http-protokollet och det betyder att ett anrop sker som 

vanligt men att ett antal extra rader skickas med till skillnad mot ett GET-anrop där 

det istället står i själva adressen. Sen kommer metoden med metodsignaturen. 

Argumenten i signaturen överensstämmer med fältens id i formuläret som anropar 

metoden. Sedan skapas ett objekt av typen BlogPost och objektet tilldelas värdena som 

kom från formuläret. Efter det så skapas ett nytt objekt av typen ValidationResult som 

ska innehålla valideringsresultatet. Servicelagret anropas och BlogPost-objektet som 

skapades skickas in.  

Metoden i servicelagret som tar emot objektet. 

  

Figur 11 En metod i servicelagret 

Här tas bloggpost-objektet emot och skickas sen till metoden som sköter valideringen.  

Om det går bra så skickas objektet vidare till dataåtkomstlagret där det sparas i 

databasen. Om det inte går bra så anropas inte dataåtkomstlagret.  
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Figur 12 Metod som sköter validering 

 

En ganska enkel funktion som går igenom objektets värden och validerar dem. Om ett 

värde är fel så läggs det till ett felmeddelande i listan och längst ner kollar den om det 

finns några felmeddelande och sätter isValid till ”true” eller ”false”.  

 

Figur 13 Metod i dataåtkomstlagret 

 

När valideringen är klar så returneras valideringsobjektet till kontrollern.  

I kontrollern kan man sen se hur valideringen gick och om det inte gick bra så skickar 

man valideringsobjektet till vyn och skriver ut felen. 
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Figur 14 Koden i vyn som skriver ut valideringsresultatet 

  

   

Detta är lite enkelt hur en ASP.NET MVC applikation fungerar.  

4.2.2 Bilder i databasen vs Bilder i filsystemet/databasen 

En ganska vanlig funktion på en webbplats är möjligheten att ladda upp bilder och 

kommentera dessa. Det vanliga förfaringssättet är då att spara bilden på serverns 

filsystem och samtidigt spara en referens i databasen om bilden så att det blir möjligt 

att koppla kommentarer till den.  

Något som dök upp tidigt i planeringsstadiet var att undersöka möjligheten att spara 

bilden i databasen istället och på så sätt undvika att lagra information på två ställen och 

få en tydlig uppdelning av webbplatsen.  

1. Webbapplikationen 

2. Data 

Detta är inget nytt i sig och det finns flertalet argument mot denna lösning. 

Argumenten mot denna lösning är bland annat: 

 Databasen belastas hårdare med mer data 

 Bilden lagras binärt och kan inte visas med ett externt program.  

 Databasen blir stor.  

 Prestandan blir sämre 

Det bestämdes att tekniken med att lagra bilderna i databasen skulle testas och 

användas i projektet.  

De två största problemen torde vara prestanda och utrymme på databasen.  
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Efter samtal med webbhotellet där webbplatsen ska ligga så framkom det att databas 

och webbapplikation delade utrymme. Det betyder utrymmesfrågan inte spelar någon 

roll.  

För att testa prestandan skapades en testsida med åtta bilder. Sedan användes Firebug-

tillägget[9] för att mäta resultatet, det vill säga tiden det tog att ladda sidan i 

webbläsaren.  

Testet genomfördes ett antal gånger för att se att laddningstiderna inte skulle avvika så 

mycket mellan testerna. Det upptäcktes att det bara skilde några hundradelar mellan 

testerna på en total tid på runt två sekunder så testerna bedömdes konsekventa och 

testerna inleddes.  

Om vi kollar på resultaten för testerna utan cachning på webbservern påslagen så ser 

vi följande: 

 

 

Figur 15 Visar laddningstider utan cachning på webbservern 

Som ni ser så skiljer det inte så mycket mellan databas och filsystem. Snittet för 

databas blev 2,23 sekunder och snittet för filsystemet blev 2,11 sekunder.  

Om vi nu aktiverar cachning på webbservern så blir resultaten så här: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Utan cachning

Utan cachning
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Figur 16 Visar laddningstider med cachning på webbservern 

Som ni ser så sjunker tiden för databasen dramatiskt medan tiden för filsystemet 

knappt förändras. Snittet för databasen blev nu 1,07 sekunder och för filsystemet blev 

2,08 sekunder. Förklaringen till detta är hur cachningen fungerar.  

Om vi tar exemplet med bilder från databasen så cachas själva resultatet av 

databasanropet i serverns primärminne för att sen snabbt kunna skicka datan när 

klienten begär den, i detta fall bilden. I fallet med filsystemet så cachas bara själva vyn, 

det vill säga själva html-koden. Sedan när HTML-koden ska renderas på klienten och 

en img-tag påträffas så sker ett anrop till servern och servern går in och läser filen från 

filsystemet. Skillnaden blir hur själva hämtningen görs och hur man kan slå på 

cachning på enskilda metoder i kontroller-lagret.  

Givetvis tar detta minne från servern men allt detta sköts dynamiskt. Finns det ledigt 

minne så används det, behöver servern minnet så kastas cachen bort.  

4.2.3 Bilder i databasen – ett exempel 

Här följer ett enkelt exempel på hur det fungerar när man har bilder i databasen och 

hur det funkar med cachning. 

Om vi tittar i en vy så ser vi själva img-taggen 

0
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1

1,5

2
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Med Cachning
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Figur 17 En img-tagg som pekar på metoden som hämtar bilden ur databasen 

Detta är en vanlig img-tagg. Det som är lite speciellt är att den länkar inte till en fysisk 

fil utan länkar istället till en metod i en kontroller och skickar med en parameter.  

/Image/ - använd ImageController 

/ShowImage/ - använd ShowImage-metoden 

/10 – Inparamteter, i detta fall så begärs bild nummer 10.  

 

Figur 18 Metoden som hämtar bilden ur databasen 

Här ser vi hur metoden är uppbyggd och hur cachning är påslaget.  

[OutputCache(Duration=3600, VaryByParam=”id”)] är ett attribut som gör så att 

metoden cachar sina resultat. Här är det inställt så att resultatet skiljer sig ifrån 

beroende på vad parametern ”id” är satt till. Finns inte resultatet av databasfrågan på 

cachen (webbserverns primärminne) så hämtas datan för bilden från databasen och 

bildresultatet skapas. Finns resultatet i cachen behöver inte databasen anropas utan 

resultatet kan direkt skickas ut då resultatet redan finns i serverns primärminne. Detta 

är ett bra sätt att minska risken att databasen skulle få börja jobba riktigt hårt om en 

bild till exempel skulle bli länkad på ett populärt forum.
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Figur 19 Metoden i dataåtkomstlagret för bilder 

Här ser vi att man hämtar ut en bild som vilken data som helst.  

Det man kan tänka på är att bara hämta det man behöver i databasen. Om man till 

exempel vill hämta en lista med bild-id för alla bilder som finns i databasen så behöver 

man inte hämta hela databasobjekten utan bara plocka ut det man behöver, i detta fall 

en lista med bild-id.  

 

Figur 20 Visar en metod som hämtar ut viss data ur en databastabell 

   

Här returneras enbart en lista med heltal istället för hela Image-objekt.  

Cache-funktionen funkar så att om servern behöver minnet så kastas cachen bort. 

Detta gör att man inte behöver göra så mycket mer än markera metoderna som man 

vill cacha så sköter ramverket och webbservern resten.  

4.2.4 Bilder i databasen – slutsats 

Eftersom de flesta nackdelar får anses antingen utraderade, alternativt minimerade, så 

bestämdes det att webbplatsen skulle använda databaslagring av bilder. Med den 

mängd trafik och de antal bilder som kommer att finnas på webbplatsen så kommer 

det inte bli några problem, varken utrymmesmässigt eller prestandamässigt.   

Detta beslut togs på grund av följande: 

 Tydlig uppdelning applikation/data med all data på samma ställe. 

 Enklare kod för bilduppladdning istället för separata funktioner som sparar till 

filsystemet och samtidigt sparar referenser i databasen. 

 Stödet med cachning. 

 Lära mig nya tillvägagångsätt. 

 Flexibel webbplats som är lätt att flytta då alla data som skapats finns på ett 

och samma ställe, i databasen.  
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4.2.5 MarkDown 

Då man skapar bloggposter och kommentarer så vill man oftast formatera texten med 

bland annat rubriker, radbrytningar osv. Ett alternativ är att skriva html-kod direkt när 

man skapar en bloggpost eller kommentar. Detta kan vara osäkert då en illvillig person 

kan skriva in javascript-taggar för att genomföra XSS (cross site scripting). Detta 

betyder att förövaren kan få javascript att exekveras för alla som besöker sidan. Detta 

alternativ valdes bort, mycket på grund av säkerhetsaspekten. ASP.NET MVC 

ramverket är även inställt så att man inte kan posta potentiellt farliga taggar per 

default. Försöker man till exempel posta ”<h1>rubrik</h1>” via ett formulär så 

kastar ramverket ett undantag.  

Istället valdes ett markup-språk för att kunna formatera texten i bloggposter och 

kommentarer. Valet föll på MarkDown[4] då detta är en fri teknik med stöd i de flesta 

språk.  

Ett exempel på hur det fungerar: 

Säg att vi vill skapa en ny blogg-post med en rubrik, en lista och två paragrafer.  

Vi skriver då följande i formuläret: 

 

Figur 21 Exempel på MarkDown kod 

Texten som sparas i databasen är vanlig text men när applikationen hämtar 

bloggposten och skickar det till vyn för visning så körs texten genom MarkDown och 

det skapas html-kod.  
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Figur 22 Metod i servicelagret som skapar HTML-kod av MarkDown-kod 

Resultatet blir detta: 

 

Figur 23 Resultat i HTML 

Slutligen renderas html-koden i webbläsaren och slutresultatet blir det här: 

 

Figur 24 Resultat i webbläsare 

Det finns även stöd för att skapa länkar, bilder och så vidare.  

På detta sätt så får man en säker hantering av indatan samtidigt som det ges stor 

möjlighet att formatera texten.  

Dessutom ges det möjlighet till mer avancerat formulär om man vill använda det med 

en WYSIWYG-funktion. (What you see is what you get, betyder att formuläret mer 
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liknar en editor där man direkt ser hur texten kommer att se ut och har möjlighet att 

markera text och sen välja formatering liknade ordbehandlingsprogram).  

4.2.6  Google Prettify 

Då ett av användningsområdena på bloggen ska vara utveckling och då främst 

webbutveckling och diverse kodsnuttar ska postas och diskuteras så vore det bra med 

någon slags funktion som gör kod mer lättläst.  

Valet föll på Google Prettify[5] som är ett javascript-bibliotek som formaterar och 

färgar kodsnuttar.  

Att valet blev just Google Prettify var att det var enkelt att använda och att all 

modifiering sköttes av javascript.  

Ett exempel: 

Antag att vi vill posta en kodsnutt från applikationen. I Visual Studio ser det ut så här: 

 

Figur 25 En metod föreställandes kod i Visual Studio 2008 

Kopierar jag den koden och postar den i en ny bloggpost med fyra mellanslag innan 

koden (så MarkDown lägger till <code>-taggar runt koden) så blir resultatet detta: 
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Figur 26 Kod postad på bloggen utan färgkodning 

Formateringen blir rätt men det blir ganska svårt att läsa koden. Det vore bättre om 

texten fick färgkodning liknande den i Visual Studio och det är precis detta Google 

Prettify gör.   

Det man gör är att länka in Google Prettifys javascript.  
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Figur 27 Kod postad på bloggen med färgkodning av Google Prettify. 

Mycket lättare att läsa och resultatet påminner mer om koden.  

Det fungerar så att javascriptet går igenom dokumentet och ledat efter <code>-taggar 

som den sen behandlar.  

Efter Google Prettify behandlat html-koden ser den ut så här: 

 

Figur 28 Exempel på HTML-kod för Google Prettify 

Som ni ser så lägger Prettify på <span>-taggar i texten med olika klassnamn som sen 

färgas.  

Prettify stödjer ett flertal språk, bland annat C, C++, C#, Java, Python, Bash, SQL, 

HTML, XML, CSS, Javascript.  

4.2.7 TwitterooCore 

Ett av målen med webbplatsen var att få någon slags koppling mot sociala medier, och 

då främst Twitter[10] inledningsvis.  
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Twitter är en mikroblog, vilket betyder att man är begränsad till 140 tecken. Det finns 

även möjlighet att märka sina meddelanden med ämnen eller taggar. Det fungerar så 

att om man vill skriva ett inlägg om t ex Sveriges Television så skriver man ordet 

”#svt” i meddelandet. Då märks meddelandet och andra som bevakar ämnet ser det. 

På detta sätt är det möjligt att nå en stor publik om man skriver om populära ämnen. 

Twitter ger även möjlighet till followers, det vill säga att man följer någon. Detta 

betyder att de som valt att följa någon får en lite påminnelse, oftast direkt via någon 

twitterklient i telefonen eller på datorn.   

Meningen var att skapa twitter-meddelanden automatiskt när man skapar en ny 

bloggpost. På detta sätt kan intresserade direkt få information om den nya posten via 

twitter.  

Ett exempel: 

Antag att Microsoft just släppt en ny teknik. Tekniken är intressant för många inom 

den branschen.  

Bloggägaren skriver ett blogginlägg om tekniken med ett litet exempel och sina tankar 

om det och samtidigt så skapas det ett twitter-meddelande med taggar som stämmer 

med tekniken och en länk till sin bloggpost.  

Nu kan intresserade och de som följer bloggägaren direkt få ett meddelande om den 

nya bloggposten och en länk. Tycker de att den är bra så kanske de retweetar, vilket 

betyder att de postar om meddelandet för att ge feedback eller bara för att de tycker att 

den är bra. Då kan flera tipsas om inlägget och bloggposten når en större publik.  

Detta sker oftast väldigt fort, mycket snabbare än till exempel Google eller andra 

sökmotorer hinner indexera informationen.  

Valet föll på TwitterooCore[6] för att det är ett väldigt enkelt ramverk.  

Ett kort exempel 

 

Figur 29 Exempel på koppling till Twitter via TwitterooCore 

Som ni ser så är det väldigt enkelt att skapa nya tweets (twittermeddelande).  

Det finns även planer att utveckla stöd för LINQ to Twitter[7] som är ett ramverk 

som tillåter att man ställer frågor mot Twitter liknande de som används i 

dataåtkomstlagret.  
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Figur 30 Exempel på kod med LINQ to Twitter 

  

På detta sätt blir Twitter mer som en slags databas där man går in och hämtar 

användare och meddelande som man sen kan använda på webbplatsen.  
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5. Genomförande 

5.1.1 Inledning 

När projektet påbörjades så delades arbetet upp i tre delar. 

 

1. Design av webbplatsen 

2. Design av arkitekturen 

3. Funktioner 

 

Designen av webbplatsen är hur sidan ser ut och uppför sig för användaren.  

Design av arkitekturen är hur själva koden och applikationen är uppbyggd och 

uppdelad.  

Funktioner är vilka funktionalitet som ska finnas på webbplatsen och hur den ska 

fungera.  

5.1.2 Design av webbplatsen 

 Vad som eftersträvades av designen av webbplatsen var en enkel och snygg design. 

Då det finns många gratis och fria designer för webbplatser på internet så bestämdes 

det att designen skulle baseras på en sådan för att spara tid och få ett bra resultat. 

Till slut föll valet på en mall från andreasviklund.com[8] som är en sida med gratis 

mallar för webbplatser.  Mallen som valdes var Daleri Single. 
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Figur 31 Daleri Single mall 

Mallen modifierades och placerades i en masterpage, en slags mall för webbplatsen 

som kommer att användas på flera platser.  

Då det var tänkt att webbplatsen även skulle ha en sidopanel så mallen modifierades 

för detta. När mallen var klar bestod masterpagen av sidhuvud, menyn och sidfoten. 

Dessutom fanns det två stycken contentplaceholders, en för själva innehållet där alla 

bloggposter, formulär, kommentarer, bilder och så vidare så vara och en för 

sidopanelen.  

 

Figur 32 Uppbyggnad av webbplatsen 
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När själva masterpagen är skapad så följer denna med alla nya vyer man skapar. När 

man väljer att skapa en ny vy så får man detta: 

 

Figur 33 Exempel på en ny vy 

Sen kan man fylla de olika områdena med innehållet man vill ha. Det går även att ha 

olika masterpages om man vill med i detta projekt så är masterpagen samma. Man kan 

även länka in css(stilmallar) och javascript i masterpagen med fördel så behöver man 

bara göra det på ett ställe.  

 

Efter en del justerande av mallen för att få den mer lik mina önskemål så började 

designen bli klar. Målet var att få en enkel och elegant design där innehållet ligger i 

fokus. Ett mål var också att utseendet inte skulle förändras mellan områdena på 

webbplatsen utan allt innehåll ska hamna på samma ställe oavsett var man är. Detta 

gjorde jag för att det var meningen att det skulle vara lätt att se informationen och att 

besökaren inte ska behöva ögna runt och leta efter informationen. Sidopanelen är 

tänkt att användas till hjälp och tips, till exempel vid formulär så kan det stå hur många 

tecken man får skriva och hur man formaterat texten enligt MarkDown.  

 

5.1.3 Design av arkitekturen 

Efter att designen av webbplatsen var klar så var det dags att börja med designen av 

arkitekturen. Eftersom jag varit inblandad i ett par tidigare projekt i ASP.NET MVC så 

hade jag en del erfarenhet och idéer.  

Dessa gick ut på att försöka dela upp projektet i delar så mycket som möjligt. En 

annan sak som bestämdes var att modellen skulle vara ett helt eget projekt och alla 

olika databasobjekt hade en egen klass för servicelagret och dataåtkomstlagret. Till 

exempel så finns det ett bloggservicelager och ett bloggdataåtkomstlager, ett 

bildservicelager och ett bilddataåtkomstlager och så vidare.  

Lösningen med att hela modellen var ett eget projekt gör det också möjligt att 

kompilera modellprojektet utan att applikationsprojektet påverkas. Håller man på att 

utveckla i modellen och man får kompileringsfel så har man fortfarande kvar en 
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komplierad fil från tidigare kompilering så man kan fortsätta med applikationen. När 

projekten växer så är det också en fördel då man bara behöver kompilera den delen 

som man jobbar med.  

En annan fördel med separata projekt är att de går att återanvända. Jag skulle kunna 

skrota hela webbapplikationen och skriva en ny och samtidigt ha kvar modellen eller 

skriva en till applikation som använder samma modellprojekt. För att ta ett exempel så 

skulle jag till exempel kunna skriva en bildapplikation med mer avancerade funktioner 

för just bilduppladdning, kommentarer, taggning av bilder och så vidare.   

 

Figur 34 De olika klasserna och lagren i modellen 

Den turkosa delen i figur 35 är dataprojektet.  
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5.1.4 Funktioner 

När webbplatsen och arkitekturen var designad så började jag titta på hur jag skulle 

implementera funktionerna som webbplatsen skulle ha. Eftersom bloggen var själva 

”framsidan” så bestämdes det att arbetet skulle börja där.  

Utvecklingsprocessen är den att först skapas en kontroller, i detta fall BlogController. 

Sedan skapar man en vy och modifierar vyn till hur man vill ha den. Här är det lättare 

om man använder sig av statiska bloggposter (hårdkodat i html-koden) och placerar ut 

rubriker, text, datum och så vidare som man vill ha det. När man är klar med utseendet 

så är sidan statisk, det vill säga innehållet förändras inte utan står hårdkodat i vyn.  

När man är nöjd med hur den statiska sidan ser ut så skapar man tabellerna i 

databasen. Här får man tänka till vad man vill ha med i en bloggpost och hur fälten ska 

se ut och vilka format och hur stora fälten behöver vara.  

Nu kan man skapa LINQ to SQL-klasserna via ett inbyggt verktyg i Visual Studio. 

Verktyget skapar klasserna som behövs och man har nu möjlighet att skapa objekt av 

typen bloggpost i koden. Objekten man skapar är en översättning av databasobjekten 

till C#.  

Nu när klasserna för databasen är skapad så kan man börja med att skriva 

dataåtkomstlagret. Det vanliga är att man skapar metoder för att Skapa (Create), Läsa 

(Read), Uppdatera (Update) och Ta bort (Delete). När detta är klart så har man vad 

som kallas CRUD-funktionalitet. (Create, Read, Update och Delete). Oftast räcker det 

inte med bara en metod per funktion utan man kanske vill ha ett par olika för Read 

osv, till exempel: 

 GetAllBlogPosts 

 GetBlogPost(int id) 

 GetBlogPostsByTags(List<string>) 

 GetTenLatestBlogPosts 

Nu är det dags att skriva servicelagret. Om man snabbt vill komma vidare så kan man 

skippa validering och sådant för tillfället här. Efter att metoderna i servicelagret är 

klara så är man klar för att använda servicelagret i kontrollern man skapade i början.  

I kontrollern kan man nu hämta data från databasen och skicka det till vyn. I vyn så 

kan man nu börja sätta ut informationen från databasen istället för den hårdkodade i 

html-koden.  
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Detta är det arbetsätt som jag upplevt som smidigast. Arbetssättet skiljer sig inte så 

mycket mellan de olika funktionerna man ska lägga in heller. Vad som är bra är bland 

annat att man snabbt kan få upp en funktion utan att modellera hela databasen först. 

Nu skapar man de tabeller som behövs under tiden man utvecklar. Detta gör att man 

blir väldigt flexibel i utvecklingsfasen då man kan komma på nya idéer och 

implementera dem under tiden.  

Verktyget för att skapa dataåtkomstklasserna stödjer detta utvecklingsätt då det är lätt 

att lägga till nya tabeller i en redan befintlig klass.  

Ovanstående utvecklingsmetod användes genom hela projektet och den skilde sig inte 

mycket mellan funktionerna. Vissa funktioner krävde mer arbete i databasen och vissa 

funktioner krävde mer arbete i själva applikationen men överlag så följdes 

utvecklingsprocessen i hela projektet.  

Testdriven utveckling tillämpades inte i stor utsträckning i projektet. Detta berodde på 

utvecklingssättet som användes. Då man utvecklar en sida från scratch som gjorts här 

så vet man inte exakt vad och hur man ska testa när man börjar utveckla en funktion.  

Testdriven utveckling har definitivt sin plats i webbutveckling men då gäller det främst 

applikationer där man har en klar och tydlig kravlista och specifikation när 

utvecklingen påbörjas. Då kan man skriva test innan funktionerna utvecklas och veta 

vad man ska testa.  
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6. Resultat 

6.1.1 Blogg 

Det är här jag har kommit längst med arbetet då jag lagt mest tid här. Meningen var att 

bloggen skulle utgöra själva grunden på webbplatsen. Alla mål inom den här 

avdelningen uppfylldes. Det går att skapa blogginlägg, ta bort blogginlägg, 

kommentera blogginlägg, formatera blogginlägg med bilder, listor, rubriker, stycken, 

kodsnuttar och så vidare, ta bort kommentarer.  

Nedan kommer ett par bilder: 

 

Figur 35 Resultat blogg 
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Figur 36 Resultat kommentarer 
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Figur 37 Resultat administrationsgränssnitt 

 

6.1.2 Bilder 

Inom detta område har alla mål inte uppfyllts. Det som uppfyllts av målen är att det 

går att ladda upp bilder. Dessa bilder går sedan att visa genom den speciella metoden 

som beskrivs tidigare i rapporten under delen Bilder i databasen – ett exempel.  

Vad som inte finns med när den här rapporten skrivs är möjligheten att ta bort bilder 

och möjlighet till att kommentera bilder. Det finns möjlighet att ta bort bilder genom 

att direkt ta bort posten i databasen.  
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Figur 38 Tabellen för bilderna i databasen 

6.1.3 Portfolie 

Denna avdelning är inte klar vid skrivande stund. Det finns en sida förberedd men det 

som saknas är en sammanställning av tidigare projekt. Meningen var också att denna 

avdelning ska fyllas på i framtiden.  

6.1.4 Om mig 

Denna avdelning är inte klar vid skrivande stund. Även här finns en förberedd sida 

men innehållet saknas.  

6.1.5 Twitter 

Detta mål är delvis klart. Vissa tester har genomförts med lyckat resultat men vid 

skrivande stund så finns det ingen funktionalitet som kopplar webbplatsen mot 

Twitter. Det finns viss kod förberedd som togs fram under testningsfasen.  
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6.1.6 Slutsats 

Som man kan läsa tidigare under detta avsnitt så blev inte alla mål uppfyllda men jag 

tycker ändå att jag har nått resultat. Mycket utav det som utvecklats blev som det var 

planerat innan.  

Under arbetets gång har jag dessutom lärt mig mycket, både teknikmässigt och 

designmässigt.  
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7. Diskussion 

Då ett av målen var att utveckla det mesta själv tar allt längre tid. Det hade gått mycket 

snabbare att välja ett CMS-system, så som Joomla eller Wordpress, och snabbt fått 

samma resultat som jag nått nu. Detta var dock inget alternativ då ett annat mål var att 

lära sig och få erfarenhet av själva utvecklingsarbetet.  

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket och fått möjlighet att testa nya tekniker. 

Dessutom har jag fått erfarenhet av alla delar i att utveckla en specialiserad webbplats. 

Då jag utvecklat projekt i både ASP.NET WebForms och ASP.NET MVC så kan jag 

också göra en jämförelse mellan ramverken utifrån mina erfarenheter. Jag föredrar 

ASP.NET MVC över ASP.NET WebForms och detta beror på detta: 

 Ramverket hjälper till med att få koden väldigt strukturerad.  Det blir lätt att 

hitta i koden. Alla controllers ligger på ett ställe osv.  

 HTML-koden och views blir mycket mer lättlästa och man har större kontroll 

över vilken HTML-kod som genereras.  

 Ramverket har inbyggt stöd för enhetstestning med integrerat stöd 

utvecklingsverktyget (Visual Studio). 

 Lättare att skapa mer logiska sökvägar i webbapplikationen.  

 Enkelt att byta ut kod och bygga ut i en webbapplikation.  

 Lättare att visualisera flödet i webbapplikationen.  

Detta är fördelarna som jag upplever som störst i jämförelsen mellan ASP.NET MVC 

och ASP.NET WebForms. 

Då jag jobbat själv så har jag verkligen fått insyn i alla områden. Jobbar man i grupp så 

finns risken att man inte får samma möjlighet att sätta sig in i alla delar.  

Under arbetets gång har jag lärt mig att allt tar längre tid än vad man har tänkt sig. Det 

var väldigt svårt att sätta upp en tidsplan då jag vid projektets början inte visste hur 

vissa bitar skulle lösas. Lösningen blev att sätta upp en tidsplan som var väldigt flexibel 

och inte så detaljerad. Detta har funkat bra för mig även om vissa bitar inte hunnits 

med.  

Överlag är jag nöjd med resultatet och tycker att det är ett lyckat projekt. Meningen är 

att vidareutveckla webbplatsen. Först och främst är det tänkt att de funktioner som 

inte hanns med ska färdigställas. Senare är det tänkt att webbplatsen ska vara ett slags 
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testområde där nya tekniker testas och utvärderas. Det finns många tekniker och idéer 

att prova och denna webbplats är en perfekt testgrund.  

Sidan kommer definitivt att ligga skarpt på nätet i framtiden men inte med samma 

syfte som det var tänkt från början. Från början var det tänkt att webbplatsen skulle bli 

mitt ställe på internet. Som det ser ut nu så lutar det åt att denna webbplats får ligga 

parallellt med en annan sida utvecklad i Wordpress. Anledningen till detta är för att det 

skulle ta så lång tid och kräva mycket arbete för att få samma funktionalitet på den 

utvecklade webbplatsen.   

Erfarenheterna jag fått under arbetets gång hoppas jag kunna använda inom mitt 

framtida yrke som webbutvecklare.  
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