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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbaserad e-handelslösning där nya 
tekniker för utveckling tillämpas. Olika tekniker för att skapa ett rikare och mer 
interaktivt gränssnitt beskrivs. 

Hur utvecklar man en e-handelssida med dagens moderna tekniker? Vilka tekniker 
fungerar bäst? Det är frågor som dessa som ligger till grund för detta examensarbete. 
Vi fick i uppdrag av företaget Mil Tech i Västerås att utveckla en e-handelssida med 
kortbetalning och tillhörande administrationsgränssnitt. 

Syftet med detta examensarbete var dels att ta reda på hur man utvecklar en e-
handelssida med dagens moderna tekniker, vilka tekniker som är mest lämpliga för 
ändamålet samt att utveckla sidan efter kundens krav och önskemål. 
Vi har utvecklat en applikation där kunden själv kan hantera produkter och uppdatera 
sidans information och utseende. En användare skall kunna registrera sig och sedan 
genomföra ett köp. 

Applikationen är utvecklad i ASP.NET 2.0 med programspråket C-Sharp (C#), då det 
är en relativt ny teknik med hög säkerhet och bra prestanda samt att den är bra 
associerad till den kraftfulla databashanteraren MS SQL Server 2005. Utöver 
programspråket använder applikationen sig av ASP.NET AJAX. 

Utvecklingsmiljön består av Visual Studio 2005 Professional med versionshantering 
genom Subversion och databashantering genom MS SQL Server 2005 Express och 
MS SQL Server Management studio Express. 

För att få tillgång till den information som behövdes för att genomföra arbetet 
användes främst internet eftersom vi behövde aktuell information och att det i 
dagsläget inte fanns tillräckligt uppdaterad litteratur. 

De förberedelser som gjorts innan utvecklingsarbetet började var att samla 
information om hur e-handel med kortbetalning fungerar samt vad kundens önskemål 
var. 

Hela webbsidan utom administrationsgränssnittet är språkberoende och kan ses på tre 
olika språk, svenska, engelska och tyska. 



 

Summery 
This report discusses the development of a web-based e-commerce solution where 
new technologies for development are applied. Different techniques for creating a 
richer and more interactive user interface are applied. 

How do you develop an e-commerce website with today’s modern techniques? Which 
technologies are best suited? Questions like these are the basis for this graduation 
work and we have been given an assignment by a company called Mil Tech situated in 
Västerås, to develop an e-commerce website with card-payment and also with an 
administration interface.  

The purpose with this graduation work is in part to find out how you develop an e-
commerce website with today’s modern technologies, which technologies are best 
suited for the task and to adapt the site according to the customers wishes and 
demands. This will be done by developing an application where the customer can 
handle products and update the websites information and appearance. A user shall be 
able to register and carry out a purchase.  

The application is developed in ASP.NET 2.0 with the developing language C-Sharp 
(C#). This is a relatively new technique with high security and performance, and also 
that it has good compatibility with the powerful database-handler MS SQL Server 
2005. In addition to C# the application also uses ASP.NET AJAX Extensions. 

Our developing environment is made up of Visual Studio 2005 Professional with 
version handling through Subversion and database handling through MS SQL Server 
2005 Express and MS SQL Server Management studio Express. 

To get the information we need for the project, the main source will be the Internet, 
because we need current information and today literature isn’t always up to date. 

Preparations we did before developing were to gather information about e-commerce 
with card-payment, and going through the customers wishes and demands. 

The entire website except the administration is language-dependent and can be viewed 
in three different languages, Swedish, English and German. 



 

Abstract 
Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbaserad e-handelslösning där nya 
tekniker för utveckling tillämpas. Olika tekniker för att skapa ett rikare och mer 
interaktivt gränssnitt beskrivs. En modern teknik som används för att uppnå detta är 
främst ASP.NET AJAX. 

Nyckelord: e-handel, ajax, asp.net, webbutveckling, databas, användargränssnitt 

 



 

Förord 
Då e-handeln blir allt vanligare på webben och eftersom vi alla i gruppen studerar 
webbprogrammering så valde vi att göra ett examensarbete om hur man utvecklar en 
e-handelslösning både praktiskt och teoretiskt vilket ger en bra erfarenhet för 
framtiden. Examensarbetet är tio poäng på C-nivå och är en examination av vår 
utbildning. 

Projektet är utvecklat vid institutionen för kommunikation och design vid Högskolan i 
Kalmar  med företaget Mil Tech som uppdragsgivare. Vi vill även passa på att tacka 
vår handledare John Häggerud och övriga personer som hjälpt oss med arbetet. 

Kalmar, maj 2007 

Tommy Skålberg, Jimmie Grunditz och Henrik Johansson 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Internet blir allt vanligare i människors vardag och allt fler företag väljer webben för 
att etablera sig och sina produkter. Tack vare detta skapas möjligheter att på ett enklare 
sätt marknadsföra sig internationellt.   

Hur utvecklar man en e-handels sida med ASP.NET och dess moderna tekniker och 
vilka problem kan uppstå? Det är frågor som dessa som ligger till grund för detta 
examensarbete. Vi har fått i uppdrag av företaget Mil Tech i Västerås att utveckla en e-
handels sida med kortbetalning och tillhörande administrationsgränssnitt. 

1.1.1 Företaget Mil Tech 

 
Mil tech är ett företag i Västerås som utvecklar, tillverkar och saluför storskaliga 
radiostyrda produkter av militär typ via licensförfarande. Produkterna spänner över 
mark, luft samt sjö. Företaget startade 2004 och har idag fyra anställda. 
I dagsläget är det nästan uteslutande svenska produktmodeller som ligger till grund för 
Mil techs produkter, men det finns även några Amerikanska produkter representerade. 

 
Företagets mål är att inom två år vara marknadsledande på realistiska och storskaliga 
radiostyrda produkter inom dessa områden. Företaget har även påbörjat utveckling av 
skräddarsydda lösningar till företag som säljer fordon eller farkostrelaterade produkter. 
Lösningen bygger på att utveckla skalenliga kopior fullt ut från utseende till funktion 
avsedda för demontrationsbruk. 
 
Mil techs marknad är som störst i östra Europa men man säljer även till Asien och 
USA. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är dels att ta reda på hur man utvecklar en e-
handelssida med dagens moderna tekniker samt att utveckla sidan efter kundens krav 
och önskemål. 

1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Huvudmålet är att utveckla en applikation där kunden själv kan hantera produkter och 
uppdatera sidans information och utseende. En användare skall kunna registrera sig 
och sedan genomföra ett köp. 
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1.3.1.1 Delmål 1: Modern teknik 

Applikationen skall använda moderna tekniker och ha ett attraktivt gränssnitt. 

1.3.1.2 Delmål 2: Säkerhet 

Webbsidan skall ha en hög säkerhetsnivå eftersom den behandlar känslig information 
om användare och beställningar. 

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i detta projekt är att sidan ej är speciellt anpassad för 
funktionshindrade eller synskadade då kunden påpekade att det inte var nödvändigt, 
dock så har vi ändå haft tanken på användarvänlighet med oss hela tiden och har 
därför gjort det möjlig för kunden att själv bestämma textstorlek, färger och typsnitt på 
sidan. 

Sidan är anpassad för upplösningen 800x600 pixlar (se Ordlista), vilket gör att den 
fungerar bra i de flesta upplösningarna. 

Webbsidan är främst anpassad för Internet Explorer och Mozilla FireFox (se Ordlista) 
eftersom det är två av de stora och mest populära webbläsarna. 
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2. Teori 

2.1 ASP.NET 
ASP.NET (se Ordlista) är en del av Microsofts dotnet-ramverk och används för att 
utveckla dynamiska webbsidor. Fördelen med ASP.NET är att det är komponent- och 
eventbaserat samt att tekniken bygger på väl utvecklade programspråk istället för enkla 
skriptspråk som exempelvis JavaScript. Man får även tillgång till stora klassbibliotek 
vilket underlättar arbetet för utvecklaren genom återanvändning av färdiga klasser och 
metoder. En nackdel med detta kan vara att man inte ser koden bakom klasserna och 
dess metoder samt hur de fungerar jämfört med om man skrivit dem själv. 

Skillnaden mellan 2.0 och de tidigare versionerna 1.x är främst nya kontroller som 
introducerats i 2.0 men även prestanda och användarvänlighet har förbättrats. I den 
tidigare versionen (1.x) så var varje kontroll tvungen att registreras på varje sida medan 
det i 2.0 endast behöver registreras globalt i ”web.config” (se Ordlista).  

(http://www.oru.se/oru-
upload/Institutioner/Teknik/Dokument/Exjobb%202006/Oru-Te-EXD083-D101-
06%5B1%5D.pdf , s.20) , (http://sv.wikipedia.org/wiki/ASP.NET) 

2.2 ASP.NET AJAX 
Ajax är en förkortning för Asynchronous Javascript and XML (se Ordlista) och är ett 
samlingsnamn för olika tekniker som kan användas för att bygga interaktiva 
webbapplikationer.  

Ajax är uppbyggt av följande delar: 

• XMLHttpRequest-objekt (se Ordlista) som tillåter anrop till webbservern från 
javascript, utan att sidan laddas om. 

• DOM (se Ordlista) vilket tillåter JavaScript att skriva om sidans innehåll. 

• CSS (se Ordlista) som hanterar sidans utseende. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/AJAX) 

Ajax skapar möjligheter att utveckla webbsidor med rikare gränssnitt än webbsidor 
som endast är server baserade. Man får möjlighet att låta användaren interagera mer 
med webbsidan genom att användaren kan agera och påverka innehållet utan att sidan 
laddas om samt göra den mer attraktiv vilket skapar en bättre upplevelse.  

ASP.NET AJAX (se Ordlista) består av två olika delar, klient- och serverbibliotek som 
integreras för att skapa ett stabilt utvecklingsramverk. Vad dessa innehåller illustreras i 
figur 1. (http://ajax.asp.net/docs/overview/default.aspx) 
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Figur 1:  

T.v. listas vilka delar som finns på klientsidan. T.h. illustreras vilka delar som 
ligger på serversidan. (http://ajax.asp.net/docs/overview/default.aspx) 

 

2.2.1 Microsoft AJAX Library 

De kontroller som visas på klientsidan i Figur1 innehåller stöd för att skapa 
komponenter på klientsidan, se till att komponenterna är kompatibla med olika 
webbläsare, hantera viss kommunikation i nätverket som exempelvis asynkrona anrop 
eller anrop mot webservices (se Ordlista). 

Klientskriptbilblioteket i ASP.NET AJAX består av JavaScriptfiler med stöd för 
utveckling i objektorienterad miljö. Biblioteket inkluderar de olika klientlagren från 
Figur1. 

2.2.2 ASP.NET AJAX Extensions 

Serversidan (högra delen av figur1) innehåller stöd för att köra script, webservices, 
applikationstjänster, exempelvis autentiseringskontroller och profiler samt ”Server 
Controls” (se Ordlista). 

ASP.NET AJAX serverkontrollerna består av server- och klientkod för att uppföra sig 
som en ajaxkontroll. De vanligaste och mest använda serverkontrollerna är följande: 

ScriptManager (se Ordlista) är den kontroll som krävs för att kontroller som UpdatePanel, 
UpdateProgress och Timer (se Ordlista) ska kunna användas. ScriptManager hanterar 
skriptresurser för klientkomponenter med stöd för exempelvis ”partial-page 
rendering” (se Ordlista) vilket ger möjlighet till att uppdatera endast vissa delar av en 
webbsida. 
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UpdatePanel är den kontroll där man bäddar in de delar av sidan som man vill kunna 
uppdatera asynkront, det vill säga utan att sidan postas om. 

UpdateProgress ger möjlighet att visa statusinformation vid en uppdatering i UpdatePanel. 
Detta kan vara nödvändigt eftersom användaren inte informeras om att sidan 
uppdateras då det sker asynkront och man får då möjlighet att exempelvis visa 
användaren information om att något håller på att uppdateras. 

Timer används för att vid bestämda tidsintervall ladda om sidan eller delar av den. 

2.2.3 ASP.NET AJAX Control Toolkit 

ASP.NET AJAX Control Toolkit (se Ordlista) är en samling av exempel och 
komponenter som kort visar vad man kan skapa med client ASP.NET AJAX 
kontroller. Det innehåller även en kraftfull SDK (se Ordlista) som gör det enklare att 
skapa och återanvända kontroller. 

Exempel på komponenter i Control Toolkit är: 

ModalPopup (se Ordlista) är en kontroll som gör det möjligt att vid exempelvis en 
uppdatering ge fokus på vad användaren skall göra genom att man inte kan klicka på 
något annat än det som är i fokus. Kontrollen kan liknas med JavaScripts ”alert” (se 
Ordlista) men man bygger själv funktionaliteten. 
(http://ajax.asp.net/ajaxtoolkit/ModalPopup/ModalPopup.aspx) 

Tabs (se Ordlista) gör att man kan skapa flikar med innehåll som man sedan kan 
bläddra mellan utan att sidan laddas om eller att informationen i respektive flik 
försvinner. 

(http://ajax.asp.net/ajaxtoolkit/Tabs/Tabs.aspx) 

2.3 C# 
C-Sharp (C#), är ett strikt objektorienterat programspråk speciellt utvecklat för arbete 
med ASP.NET-applikationer. Programspråkets uppbyggnad liknar programspråken 
JAVA och C++ (se Ordlista). 

C-Sharps utveckling har letts av Anders Hejlsberg, chefsarkitekt på Microsoft som 
även utvecklat Turbo Pascal och Delphi (se Ordlista). Programspråket blev ISO-
standardiserat år 2001 som ISO/IEC 23270 och version 2.0 släpptes år 2005. 

Källkod som är skriven i C# kompileras av en kompilator till MSIL-kod (se Ordlista) 
som i sin tur exekveras i en virtuell maskin, CLR (se Ordlista). I CLR:en är objekten i 
en skyddad miljö som kallas ”Application Domains” (se Ordlista). Kommunikationen 
mellan olika objekt i denna miljö kan ske väldigt effektivt eftersom varje ”application 
domain” innehåller flera trådar (se Ordlista) där varje tråd kan hanteras enskilt. Om en 
tråd kraschar så påverkar det inte resten av systemet samt att det kan vara olika 
säkerhetsnivåer för varje domän. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/C-sharp, 
http://en.wikipedia.org/wiki/CLR_application_domain, 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/2bh4z9hs(VS.71).aspx) 
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2.4 CSS 
CSS, Cascading Style Sheets (stilmallar) är ett språk som hanterar presentationsstilen 
för ett strukturerat dokument. 

Tekniken utvecklades av Håhon Wium Lie och Bert Bos år 1994 och används främst 
för att presentera informationen i ett XML- eller XHTML-dokument eftersom de 
endast innehåller strukturerad text utan stilinformation. CSS kan även användas för att 
anpassa presentationen efter flera olika medier som till exempel hur det skrivs ut på ett 
papper, en webbsida eller på en mobiltelefon. 

Använder man dessa stilmallar på rätt sätt så kan man spara mycket tid och arbete 
eftersom man endast behöver ändra innehållet i dessa filer vilket kommer att påverka 
alla filer som är kopplade till stilmallen. Stilmallars huvudsyfte är alltså att separera data 
och presentation. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Css , http://www.w3schools.com/css/) 

2.5 XHTML 
Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) är ett standard format för 
webbsidor som har specificerats av W3C (se Ordlista). 

Märkspråket XHTML är en vidareutveckling av HTML (se Ordlista). Skillnaden 
mellan de båda är att XHTML är baserat på XML istället för SGML vilket gör språket 
mer strikt. XHTML började utvecklas som en omformulering av HTML i XML och 
anses av många vara den nya versionen av HTML, men XHTML är ett separat 
märkspråk. 

XHTML 1.0 som alltså är en omformulering av HTML 4.01 som XML och defineras 
på samma sätt som HTML 4.01 men av tre olika dokumentmallar, XHTML 1.0 Strict, 
XHTML 1.0 Transitional och XHTML 1.0 Frameset (se Ordlista). Skillnaderna mellan 
dessa är att i Strict så tillåts inte vissa utgångna element som exempelvis ”font” eller 
”center” (se Ordlista) medan de är tillåtna i Transitional. Frameset liknar HTML 4.01 
Frameset fast med XML syntax. 

Den vanligaste dokumentmallen som används är Transitional. 

År 2000 blev XHTML 1.0 en W3C-rekommendation och år 2001 kom version 1.1 
som en ny rekommendation. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/XHTML) 

2.6 Databaser och SQL 
En databas är en strukturerad samling data eller information som lagras digitalt och 
organiseras efter en bestämd struktur. Databaser används för att kunna hantera stora 
mängder information på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt. 

En databas består av poster som i sin tur består av sökbara fält som kan kombineras 
vid sökning. 
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Databaser uppstod då datorer började användas inom affärsvärlden och det blev 
viktigt att kunna lagra data på ett säkert sätt.(http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas , 
http://www.infosokaren.se/databaser.asp) 

 Dagens databashanterare som till exempel Microsoft SQL Server och Oracle (se 
Ordlista) har relativt hög säkerhet vilket är viktigt inom framför allt affärsområden 
som e-handel eller banksystem. Att välja rätt databassystem för sin verksamhet kan 
påverkas av många olika faktorer, exempelvis pris, användarvänlighet eller 
operativsystem.  

(http://www.ecommercetimes.com/story/21323.html) 

 

SQL, Structured Query Language (se Ordlista) är ett standardiserat frågespråk för att 
ställa frågor mot en relationsdatabas och på så sätt få fram den information man vill. 
Man kan även ställa frågor för att modifiera den data som finns. 

År 1986 fastslog ANSI (se Ordlista) SQL som en standard och året efter (1987) blev 
det även en ISO-standard.  

Allt eftersom åren gått har SQL utvecklats och år 1999 fastslogs en standard för 
”triggers” (se Ordlista), rekursiva frågor, reguljära uttryck, icke skalära datatyper och 
objektorienterade funktioner.  

År 2003 introducerades XML relaterade funktioner, windows funktioner, sekvenser 
och kolumner med autogenererade värden. 

 

2.7 Kortbetalning 
Kortbetalning över internet brukar genomföras enligt två olika varianter, API-lösning 
eller hostad-lösning. Det måste även finnas ett inlösenavtal för att ett köp ska kunna 
genomföras. Dessa begrepp beskrivs nedan. 

2.7.1 Betalväxel 

En betalväxel är ett företag som erbjuder olika betaltjänster. Två vanliga betaltjänster 
som erbjuds av betalväxlar är kontokortsbetalning och direktbetalning till en bank. 
Gällande betalning via en internetbutik interagerar internetbutiken mot betalväxeln 
som i sin tur interagerar med andra aktörer som banker och kortföretag. Att använda 
tjänster hos en betalväxel innebär att betaltjänstföretaget tar ut en transaktionsavgift 
vid varje transaktion och/eller en fast kostnad per visst tidsintervall. 

2.7.2 API och API-lösning 

Ett API är ett programmeringsgränssnitt som används för att programmera mot andra 
applikationer eller bibliotek. Det kan sägas vara ett gränssnitt för ett visst datorsystem 
eller programbibliotek som datorprogram kan använda för att använda någon tjänst 
som erbjuds genom API-gränssnittet.   



 8

En mjukvara som erbjuder funktionalitet som beskrivs av ett visst API sägs vara en 
implementation av detta. 

En API-lösning gällande kortbetalning innebär att kunden betalar till en internetbutik i 
en virtuell kassa. Internetbutiken samlar in all nödvändig information såsom 
kortnummer som är nödvändiga för att genomföra köpet. Informationen skickas 
sedan vidare till en betalväxel som validerar den skickade informationen och genomför 
själva köpet. En fördel med denna lösning är att den kan anpassas efter 
internetbutikens behov men lösningen kräver också hög nivå på internetbutikens 
säkerhet, som till exempel att kortinformationen skickas krypterad. 

 

2.7.3 Hostad-lösning 

En hostad lösning innebär att betalväxeln tar hand om allt som har med transaktionen 
att göra. Kunden lämnar de uppgifter som är nödvändiga direkt till betalväxeln som i 
sin tur kontrollerar denna information. En fördel med denna metod är att 
internetbutiken inte behöver ha SSL-kryptering, då all känslig information lämnas 
direkt till betalväxeln. 

2.7.4 Webbservice 

En webservice är i första hand tänkt att agera tjänst åt andra program eller 
applikationer. Med hjälp av standardprotokoll skall information mellan olika system 
kunna utväxlas via Internet. Ett program som använder en webservice kallas för klient.  

En av fördelarna med att olika applikationer kan interagera med varandra över 
Internet är att det sker med hjälp av protokoll som är avsedda för webben. När två 
olika tekniker förstår samma protokoll, exempelvis http är det möjligt för programmen 
att förstå och interagera med varandra.  

I dessa sammanhang nämns ofta protokollet SOAP (Simple Object Access Protocol).  

XML och XSD teknikerna används i webservices för att märka upp och formatera 
data. XML elementen ger oss metadata om den data som lagras. 

WSDL, Web service Definition Language (Se Ordlista) är ett annat språk som kan 
används för att beskriva de funktioner som en webservice erbjuder.  Även det är 
baserat på XML. 

En webservice kan medföra enorma tidsbesparingar då man inte behöver skriva om 
och anpassa den efter flera olika plattformar. 

 

2.7.5 Kryptering 

Kryptering innebär att ett meddelande i klartext omvandlas till ett oläsligt meddelande 
i kryptotext. Dekryptering är motsatsen, det vill säga att meddelandet omvandlas till 
klarttext från kryptotext. 
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2.7.6 SSL (Secure Socket Layer) 

SSL är en standard för kryptering av webbtrafik. SSL används bland annat för att 
genomföra säkra internettransaktioner. När SSL används i samband med 
internettransaktioner skapas en kanal mellan användaren och servern och när data 
skickas till servern krypteras den och lägger även till digitala signaturer för att 
identifiera användare och servern. 

2.7.7 Inlösenavtal 

För att en betalning hos en internetbutik ska vara möjlig behövs ett inlösenavtal. Det 
är ett avtal som skrivs mellan internetbutiken och en bank. Inlösenavtalet försäkrar att 
pengarna går direkt till det kontot som anges i avtalet. Banken tar ut en viss avgift för 
avtalet, ofta startavgift och en löpande avgift. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
Applikationen kommer att utvecklas i ASP.NET 2.0 med programspråket C-Sharp 
(C#), då det är en relativt ny teknik med hög säkerhet och bra prestanda samt att den 
är bra associerad till den kraftfulla databashanteraren MS SQL Server 2005 som nämns 
i 2.6. Utöver programspråket kommer applikationen även att använda sig av ASP.NET 
AJAX. 

För att få tillgång till den information som behövs för att genomföra arbetet kommer 
vi främst använda internet eftersom vi behöver aktuell information och att det i 
dagsläget inte finns tillräckligt uppdaterad litteratur. 

Utvecklingsmiljön består av Visual Studio 2005 Professional med versionshantering 
genom Subversion (se Ordlista) och Micrsoft SQL Server 2005 som databashanterare. 

De tekniker och mjukvaror som vi valt att använda är kraftfulla och har en hög 
säkerhet och det är med dessa som vi skall nå de uppsatta målen som beskrivs i 1.3. 
Utvecklingsprogrammen har enkla och attraktiva gränssnitt vilket kommer hjälpa oss i 
arbetet. 

3.2 Kritik till vald metod 
Att utveckla en webbsida med mycket ASP.NET AJAX bidrar till mer avancerad kod 
vilket tar längre tid att utveckla samtidigt som det kräver mer resurser. ASP.NET 
AJAX med sitt Tool Kit är relativt nytt på marknaden vilket gör att det kan uppstå 
”buggar” (se Ordlista) när man utvecklar kod. Sen är det inte säkert att det finns 
lösningar att tillgå utan man får själv felsöka och försöka komma på lösningar vilket 
kan vara tidskrävande. 

En annan nackdel med ASP.NET AJAX är att det bara fungerar i de webbläsare där 
JavaScript är tillåtet.  

ASP.NET fungerar även på andra plattformar men då det är utvecklat av Microsoft så 
är det bäst anpassat för Windowsmiljö.  

Alternativa tekniker för webbutveckling är PHP, JSP och ASP (se Ordlista). Dock är 
skillnaden mellan dessa tekniker ganska stor då man planerar att bygga större 
webbapplikationer. PHP och ASP ger inte lika bra stöd för utvecklaren vad gäller 
tillgång till klassbibliotek och utvecklingsmiljö.  

JSP är relativt kraftfullt eftersom det bygger på JAVA tekniken och kan nästan 
jämföras med ASP.NET. Den största skillnaden mellan ASP.NET och JSP är att JSP 
tekniken är byggd för att vara oberoende av server och plattform. 

Alternativ till tekniken ASP.NET AJAX är Flash Actionscript (Se Ordista) som också 
stödjer utveckling av interaktiva webbplatser. Nackdelen med Flash kan vara att det 
blir svårare att integrera Flash-koden med ASP.NET-koden. 
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4. Genomförande 

4.1 Förberedelser 
De förberedelser som gjorts innan utvecklingsarbetet bestod av att samla information 
om hur e-handel med kortbetalning fungerar samt vad kundens önskemål var. 
Gruppen har erfarenhet av att utveckla webbsidor med köpfunktioner, dock inte med 
kortbetalning samt att applikationen skall kunna ses på tre olika språk, svenska, 
engelska och tyska.  

Vi fick även ta reda på vilka webbhotell som har stöd för de tekniker som används 
samt vilka betaltjänster som fanns tillgängliga, för att sedan informera kunden om vilka 
som var mest lämpliga för företaget. 

4.2 Kravspecifikation 

4.2.1 Innehåll 

Kravspecifikationen togs fram med kunden via telefon och e-post. Kunden beskrev 
vad han ville att applikationen skulle innehålla och sedan utifrån det gjorde gruppen en 
avgränsning för vad som skulle passa inom tidsramen för tio veckor.  

Kundens krav på vad applikationen skulle innehålla kan delas upp i tre olika delar, 
presentation, betalning och administration (se Bilaga4:Kravspecifikation). 

 

4.2.2 Grafisk profil 

Då företaget inte hade någon grafisk profil från början så hjälpte vi dem att ta fram 
prototyper på en logotyp och webbsida. Företaget ville ha en logotyp med saffransgul 
och svart färg vilket också skulle kombineras med en bisonoxe för att utmärka 
företagets produkter ”Bizon Radio Controlled Products”. 

Figur 2 beskriver logotypens utveckling där den slutgiltiga är markerad med en grön 
bock. För mer detaljerade figurer av logotypens utveckling se bilaga1:Logotyp. 

 

Figur 2: Beskriver utvecklingen av logotypen. 

Kunden har haft många idéer och förslag på webbsidans design vilket avspeglas i 
antalet olika designförslag som tagits fram. Företaget ville i första skedet att designen 
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skulle se smutsig, repig och skitig ut och i ett senare stadie lite mer stilren men med 
inslag av repor. De olika designförslagen illustreras i bilaga2: Prototyp Webbsida.  

4.2.3 Målgruppsanalys 

Företaget gav klara direktiv på hur de ville utforma webbsidan och därför gjordes 
ingen målgruppsanalys. 

4.3 Planering 
För att hålla reda på vad som skall göras varje vecka gjordes en grov veckoplanering 
(se bilaga3: Planering figur1: Veckoplanering). För att sedan dela upp vad som skulle 
göras i veckorna gjordes en prioritetslista enligt följande: 

1. Hantera produkter 

Lägga till, uppdatera och ta bort produkter. 

2. Presentera information 

Presentera informationen på samtliga sidor. 

3. Beställa (kundvagn) 

Göra en beställning. 

4. Administrera 

Administrera alla sidor i applikationen. 

5. Mina sidor 

En användare skall kunna registrera sig och logga in på sitt konto. 

6. Kundregister 

Lista kunder och hantera information om dessa. 

7. Orderöversikt 

Lista ordrar och kunna hantera dessa. 

8. Nyhetsbrev 

Skapa och skicka nyhetsbrev 

9. Momsberäkning 

Hantera momsberäkning för olika kontinenter. 

10. Meddelande 

Lista kontaktmeddelanden och kunna svara på dessa. 

11. Statistik 

Se statistik. 
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5. Resultat 

5.1 Applikationen 
För att underlätta vidareutveckling och på grund av applikationens storlek används 
databaslager (se Ordlista). Det separerar presentation från data vilket underlättar 
betydligt i stora applikationer med mycket kod (se Figur1: Databaslager). 

Figur1: Databaslager 

5.2 Databasen 
Vi har använt databashanteraren MS SQL Server 2005 då det är en av de mest 
kraftfulla på marknaden. Databashanteraren erbjuder även hög säkerhet vilket beskrivs 
i 2.6. 

Databasen består av 34 tabeller (se bilaga5: Databasdiagram) och 150 lagrade 
procedurer (se Ordlista). 

Tabellerna och de lagrade procedurerna använder databasscheman för att tydligt 
markera vilka tabeller och områden som hör ihop.  
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5.2.1 Bizon 

Tabellerna inom Bizonschemat i databasen innehåller information om språk, 
avtalsinformation, nyhetsbrev, nyheter och kontaktmeddelanden (se figur1: Bizon). 
Sammanfattningsvis den information som inte är kopplad till någon speciell typ av 
data som exempelvis produkter eller filer. 

 

Figur1: Bizon 

5.2.2 Membership dbo 

Membership är den del av databasen som hanterar olika roller, inloggningsuppgifter, 
säkerhet och användaruppgifter för användarna (se figur2: Membership dbo). Denna 
del av databasen kan genereras automatisk då applikationen använder någon kontroll 
som i sin tur använder sig av Membership. Det medför att alla delar av Membership 
tabellen följer med och databasen blir väldigt stor samt att det skapas en ny databasfil. 
Vi löste detta genom att manuellt lägga in de delar från Membership API (se Ordlista) 
som vi behöver i vår databas. Vi körde aspnet_regsql.exe (se Ordlista) från kommando 
tolken och med hjälp av olika flaggor (se Ordlista) så valde vi vilka delar som skulle 
installeras och vart de skulle installeras. Flaggor som vi använt är följande: 
-S (servernamn) 
-U (användarnamn) 
-P (lösenord) 
-A m, r (membership och roller) 
-d (namnet på databasen där membership ska installeras) 
 
Kommandot ser alltså ut såhär:  
aspnet_regsql –S <server> -U <användarnamn> -P <lösenord> -A m, r –d <databasens namn> 
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Figur2: Membership dbo 

5.2.3 File 

File är den del av databasen som binder samman alla bilder och filmer samt dess 
egenskaper med de andra delarna i systemet (se figur3: File). 

 

Figur3: File 
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5.2.4 Order 

Order schemat innehåller tabeller som lagrar information om beställningar (se 
figur4:Order). 

 

Figur4: Order 

5.2.5 Page 

Page tabellerna innehåller information om kontaktsidan, om oss och om startsidan (se 
figur5:Page). 

 

Figur5: Page 
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5.2.6 Product 

Product är den största delen av systemet och innehåller produktinformation, 
kategorier, färger, skalor, skattabell, tabeller för dynamisk bild samt tabeller som binder 
allt samman (se figur6:Product). 

 

Figur6: Product 
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5.2.7 User 

I usertabellerna lagras information om systemets användare samt den information som 
visas på en användares konto. 

 

Figur7: User 

5.3 Funktionalitet 

5.3.1 Språkberoende 

Hela webbsidan utom administrationsgränssnittet är språkberoende och kan ses på tre 
olika språk, svenska, engelska och tyska. Standard är satt till svenska och språkmiljön 
sätts i Page_PreInit (se Ordlista), det vill säga innan någon information renderas ut (se 
figur1:Culture). En session med språket sätts direkt då sidan öppnas. Kulturmiljön kan 
även bestämmas automatiskt beroende på den maskin man sitter vid men vi valde att 
själva bestämma värdet beroende på vilket språk som användaren valt. 

 

 
Figur1:Culture, visar hur språket för miljön sätts beroende på språk. 

 

För att sätta namn och texter på vissa delar av webbsidan som är ”hårdkodade” (se 
Ordlista) så används Resources (se Ordlista). Det är en inbyggd teknik i ASP.NET där 
informationen lagras i XML vilket bidrar till att man slipper förfrågningar mot 
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databasen. Man använder ett specifikt ID-namn som man sedan binder information till 
för varje språk. Exempelvis ”ButtonBuy” som sedan kan anropas vilket skriver ut 
”Köp” eller ”Buy” beroende på om språket är svenska eller engelska (se figur2: 
Resource). All övrig dynamisk information som hämtas och skrivs ut från databasen är 
beroende av språktabellen Language (5.2.1 Bizon). 

 
Figur2:Resources, skriver ut texten ”Köp” på en knapp beroende på valt språk. 

5.3.2 Administrationsgränssnitt 

5.3.2.1 Filhanterare  

I ett CMS-system (se Ordlista) så krävs oftast att man kan hantera bilder och filer. 
Vanligtvis låter man användaren ladda upp de filer och bilder som han vill använda på 
hemsidan när han exempelvis lägger till en sida. Vi har valt en lite annorlunda variant. 
Vi har valt att ge användaren möjlighet att ha filer på servern utan att de visas på 
hemsidan. Det har vi löst genom att skapa en filhanterare som påminner om 
utforskaren i Windows (se Ordlista). Här ges användaren möjlighet att skapa mappar 
att lägga filerna i. Detta medför att användaren kan få en mycket bättre översikt och 
sortering av sina filer men framför allt så kan användaren använda samma bild på flera 
olika sidor utan att bilden behöver sparas flera gånger på servern.  

I vår filhanterare har vi valt att låta användaren hantera mappar, hantera filer och 
indexera filer. Det som är lite speciellt här är indexeringen som ger användaren 
möjlighet att ladda upp filer till servern via FTP (se Ordlista) och sedan i en lista välja 
vilka av de filer som han lagrat på servern som han vill använda i CMS systemet. 
Användaren kan på så sätt ladda upp flera filer på en gång med några enkla 
knapptryck. 

 

 

Filhanteraren är utseendemässigt väldigt likt utforskaren med funktionalitet där 
användaren dubbelklickar med musen för att öppna en mapp. I filhanteraren krävs 
enbart ett knapptryck för att öppna en mapp och till skillnad från utforskaren så listas 
undermapparna direkt utan att fönstret blinkar till som i utforskaren eller på en 
traditionell webbsida. Detta på grund av att filhanteraren använder sig av ASP.NET 
AJAX serverkontroll Updatepanel där endast den information som efterfrågas hämtas 
från servern och visas. Eftersom man enbart byter ut en del av information så behöver 
inte hela sidan hämtas från servern på nytt utan den nya informationen visas utan det 
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störande momentet att webbläsarens fönster blir vitt innan den nya informationen 
visas.  

En annan AJAX kontroll som används är ModalPopup (se Ordlista). Denna kontroll 
ger användaren möjlighet att skapa mappar, ladda upp filer och indexera filer utan att 
lämna sidan eller behöva skrolla i webbläsarfönstret. 

5.3.2.2 Hantera produkter 

En av de viktigaste delarna i ett administrationsgränssnitt för en webbshop är givetvis 
möjligheten att lägga till och hantera produkter. I denna webbshop så kan en produkt 
ha flera olika sidor. De olika sidorna innehåller följande: en sida med sammanfattad 
beskrivning och bilder, en bild där man kan markera ut punkter och ange text om den 
aktuella punkten, en sida med mer detaljerad fakta och bilder, ett bildgalleri samt en 
sida med nedladdningsbara filmer. Alla texter ska även anges på svenska, engelska och 
tyska. Detta medför att det är mycket information som skall anges och därför är 
administrationsgränssnittet lite mer uppdelat för att man lättare ska kunna administrera 
varje enskild del.  

Lägg till och uppdatera produkt använder sig av ASP.NET AJAX Extensions med 
kontrollen Tabs vilket gör att man kan växla flik utan att sidan laddas om. 
Administrationen består av sex flikar. Den första är produktinformation där man anger 
den generella informationen för en produkt, moms, produktnamn och kategorier.  

Flik nummer två är översikt. Den har tre olika avdelningar, text, bilder och dynamisk 
bild. Anledningen till uppdelningen är att det underlättar för utbyggnad och det blir 
även lättare för användaren att hålla koll på vad han uppdaterar då det är en mängd 
texter som ska skrivas in.  
Avdelningen text ger möjlighet att lägga till rubrik och information för alla tre språken. 
Här har vi använt oss av en WYSIWYG kontroll(se Ordlista). En WYSIWYG kontroll 
är en texteditor som ger användaren möjlighet att exempelvis ändra storlek eller färg 
på texterna som anges, kontrollen påminner om Microsoft Word (se Ordlista). 

Ett problem som uppkom med WYSIWYG kontrollen och AJAX var att vissa 
kontroller kräver att javascriptkoden uppdateras vid postback vilket gör att det inte 
fungerar med AJAX Updatepanel. Så var även fallet med den kontroll som vi först 
använde oss av. Vi använde från början en WYSIWYG-kontroll som heter 
FreeTextBox (se Ordlista) vilket är en bra kontroll som dock inte fungerar med 
Updatepanel. Vi hittade en lösning för att läsa in javascriptkoden som behövdes för att 
kontrollerna skulle fungera med UpdatePanel. (se figur1: Lösning FreeTextBox). 
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Figur1: Lösning FreeTextBox, kod som körs i codebehind vid postback för att 
rendera nödvändig javascript till FreeTextBox i en UpdatePanel. 

Denna lösning visade sig dock enbart fungera med Internet Explorer vilket gjorde det 
omöjligt att administrera produkterna i någon annan webbläsare. I Internet Explorer 
upptäcktes även i efterhand att lösningen inte alls var bra då den gjorde så att minsta 
lilla anrop mot servern tog en evighet eftersom koden skulle köras varje gång en 
postback uppstod. Detta medförde att lägga till en produkt skulle ta en evighet och 
administrationen av produkt var för tillfället ett stort misslyckande. Men efter lite 
efterforskningar så hittade vi FCKeditor (se Ordlista) som är en Open source (se 
Ordlista) WYSIWYG-kontroll som efter tester visade sig fungera med AJAX 
kontrollerna. På grund av detta bytte vi ut FreeTextBox mot FCKeditorn(se figur2: 
FCKeditor). 
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Figur2: FCKeditor, visar hur WYSIWYG editorn FCKeditor ser ut och hur det 
ser ut när man lägger till rubrik och text.  

Avdelning två på översikt är bilder. Här kan användaren genom en dropdownlista (se 
Ordlista) välja bland de mappar som man skapat i filhanteraren. Genom att välja en 
mapp så listas sedan alla filerna i en listbox (se Ordlista) och användaren kan sedan 
markera en eller flera bilder i listboxen och koppla bilderna till översiktssidan. 
Användaren kan sedan välja en annan mapp för att lägga till flera bilder.  
När användaren klickar på en fil i listboxen så visas bilden i mindre storlek under 
listboxen. Man kan även ställa in egenskaper på en bild. De egenskaper som vi valt att 
ha med är alternativ text (se Ordlista), bildplacering som ger användaren möjlighet att 
ställa in om bilden ska ligga till höger, vänster eller centrerad,  ram för att ställa in 
ramens tjocklek runt en bild, höjd och bredd för att kunna ställa in storleken på en bild 
samt bildtext som är en text som visas under bilden(se figur3: Koppla bild).  

Koppla bilder (se figur3: Koppla bild) använder sig av ASP.NET AJAX 
serverkontrollen Updatepanel, detta gör att all information hämtas först då den 
efterfrågas och enbart den information som efterfrågas hämtas från servern.   
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Figur3: Koppla bild, visar hur man kopplar en bild och anger egenskaper. 

Avdelning tre på översiktssidan är dynamisk bild. Detta är en speciallösning enligt 
kundens egna önskemål. Kunden ville att man skulle kunna välja en bild och klicka ut 
punkter på den för att sedan ange text till varje punkt.  

Man väljer bild på samma sätt som på koppla bild, enda skillnaden är att man enbart 
kan välja en bild. När man valt bild så visas bilden längre ner på sidan och man kan 
genom att klicka med musen på bilden markera ut en röd cirkel, sedan skriver 
användaren den texten som man vill koppla till punkten. När användaren är klar med 
texten så klickar han bara på spara markering och markeringen blir svart vilket betyder 
att punkten är sparad.  
Alla punkter visas på bilden och information om punkterna visas under bilden. Man 
har hela tiden koll på om punkten innehåller information på alla språken. Användaren 
kan även uppdatera en punkt genom att klicka på uppdatera, då markers punkten grön 
och texten visas i WYSIWYG kontrollen,  sedan när användaren har ändrat texten så 
klickar han på uppdatera och punkten blir svart igen. Användaren kan även i listan 
under bilden klicka på knappen ta bort vilket tar bort den valda punkten(se figur4: 
Dynamisk bild). Även här används Updatepanel som gör att sidan aldrig laddas om 
vilket gör att det hela går mycket snabbare och man får en mer interaktiv känsla.  
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Figur4: Dynamisk bild, visar hur man skapar en dynamisk bild. 

Bildens storlek är väldigt viktig när man jobbar med punkter, ett problem som varit 
här är möjligheten att ändra storlek på en bild. Om man sätter storleken på en bild från 
början så innebär det inga större problem utan problemen kommer först när man vill 
uppdatera storleken. Det innebär att punkterna som redan finns måste ändras i samma 
procent skala som bilden förändras. Problemet här var att man kunde välja att sätta 
höjd eller bredd, båda eller inget alls vilket innebar att man var tvungen att räkna ut 
höjdens minskning eller ökning på många olika varianter och sedan ta den 
procentsatsen och använda den vid beräkning av kordinaterna för punkterna. 

Flik tre, fyra och fem har liknande administration som översikt men behandlar inte lika 
mycket information. 

Flik sex är sista fliken i administrationen av ”hantera produkt” och här kopplar man 
produkten till skalor, färger och pris. En produkt kan finnas i flera olika skalor och i 
olika färger. I en webbshop är det viktigt att man ger kunden möjlighet att välja de 
olika kombinationerna för att få rätt pris men framför allt för att kunden skall kunna 
välja rätt produkt.  

När man lägger till en kombination med skala färg och pris så väljer man först en färg i 
en listbox, sedan så markerar användaren den eller de skalor som ska finnas i den 
färgen i en listbox bredvid och anger sist artikelnummer och pris. (se figur1: Markera 
kombination). 
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Figur1: Markera kombination, visar hur pris kombination ser ut  

När användaren markerat de önskade alternativen klickar han på lägg till och den valda 
kombinationen kommer fram under i en matris av skalor och färger(se figur2: Priser). 
Användaren kan sedan ändra pris och artikelnummer för varje tillagd priskombination. 

 

Figur2:Priser, visar hur priskombinationen ser ut  

Det var mycket arbete med att göra så att priserna hamnade i rätt ordning i och med 
att man kan lägga till en skala i en färg och sedan en lägre skala i samma färg vid ett 
senare tillfälle. Man vill ändå att matrisen ska visa skalorna från den lägsta och uppåt 
då det är viktigt för att de ska hamna rätt när man visar en produkt för kunden. Detta 
löstes genom att göra en koll på vilka färger som redan var tillagda och sedan en koll 
på vilka skalor som var tillagda och sedan lägga in prisalternativ på rätt plats.  

När användaren sedan är klar med en produkt så kan han välja att spara den och 
fortsätta arbetet senare eller att spara och publicera. Väljer han det senare alternativet 
så valideras informationen för att se om produkten har den informationen som krävs 
för att kunna beställa den. För att en produkt ska kunna publiceras så krävs det att 
produkten har ett namn, en momssats måste vara tillagd, produkten måste vara tillagd i 
en kategori och produkten måste ha ett pris. Är alla dessa krav uppfyllda så sparas 
informationen och ett meddelande visas om informationen blivit sparad eller inte. Det 
visas även ett meddelande med information om det finns några texter som saknas på 
något språk eller om några texter saknas helt.  

Vid uppdatering av en produkt så är SQL-frågan lite speciell. Vid insättningen så sker 
det ett anrop för varje del som sätts in. När man uppdaterar så är risken med den 
metoden större då mycket information kan förloras om inte hela informationen sätts 
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in på en gång och om något skulle gå fel. Det har vi löst genom att skapa hela SQL-
frågan dynamiskt på serversidan och sedan exekvera SQL-frågan med en transaktion i 
databasen för att se till att all information verkligen uppdateras. I och med att man gör 
en transaktion så sätts ingen information in om något skulle gå fel och ingen 
information går förlorad.  

Produkterna listas sedan på en sida i administrationsgränssnittet där man kan ta bort 
och publicera flera produkter åt gången.  

5.3.2.3 Administration av övrig information 
Förutom filhantering och administration av produkter så kan man även göra följande: 

• Hantera skalor 

• Hantera färger 

• Hantera events och nyheter 

• Hantera startposter  

• Hantera växlande bild till startsidan 

• Hantera medlemsposter 

• Administrera kontaktsidan   

• Administrera om oss sidan  

• Hantera meddelande 

De flesta av dessa sidor administreras på samma sätt som produkt, med både text och 
bilder.  

Startposterna och medlemsposterna har en extra funktion som inte finns på några 
andra sidor, här finns det möjlighet att länka informationen till en annan sida. Det gör 
man genom att klicka på knappen ”länka post”. Här får man då välja mellan att ange 
en absolut sökväg eller en relativ. Väljer man en absolut så får man själv ange hela 
sökvägen till den sida som man vill länka till (se figur1: Absolut sökväg).  

 

Figur1: Absolut sökväg, visar hur man lägger till en absolut sökväg. 

För att ange en relativ sökväg så väljer man ”relativ sökväg”, då får man fram två 
dropdownlistor och i den övre så väljer man mellan avdelningarna produkter, och 
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events/nyheter.  Om man exempelvis väljer avdelningen produkt så listas alla 
produkter i den undra dropdownlistan(se figur2: Relativ sökväg).  

 

Figur2: Relativ sökväg, visar hur man lägger till en relativ sökväg 

För att den relativa sökvägen ska fungera på en produkt så behöver även kategorin 
sparas ner i sökvägen, därför så skapas sökvägen först i den lagrade proceduren i 
databasen(se figur3: Skapa produktlänk).  

 

Figur3: Skapa produktlänk, visar hur den relativa produktlänken skapas 

5.3.3 Kortbetalning 

5.3.3.1 Kundvagn 
Förutsättningarna för en fungerande kundvagn är att man ska kunna välja varor som 
man vill köpa och att information om vilken vara som är vald sparas tills man 
genomfört köpet. Andra krav som är ställda på kundvagnen är att information om 
vilka varor som är valda sparas så länge som användaren har webbläsarfönstret öppet 
(eller inom ett rimligt tidsintervall) och även när man förflyttar sig mellan olika sidor. 
Informationen ska också sparas temporärt utan användning av databas. 

Det finns flera olika tekniker för att spara information utan att använda en databas, 
som till exempel Cookies, ASP.NET ViewState, Querystring eller i en Sessionvariabel 
(se Ordlista). Problemet med cookies är att användaren kan blockera dem på sin dator 
(se referenser, cookies). ASP.NET Viewstate sparar inte information mellan sidbyten 
(se referenser, Pro ASP.NET in C# 2005 sida 214) och för att använda querystring 
måste man skicka användaren till en ny sida (se referenser, querystring).  

Vi använder därför en sessionsbaserad kundvagn. Detta innebär att informationen om 
valda varor sparas i en variabel på servern och lagras i serverns minne tills 
webbläsarfönstret stängs eller tills det att tiden för sessionsvariabelns livslängd går ut. 
Nackdelen med denna teknik är att man belastar serverns minne med information. 
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5.3.3.2 Kassa 
Kassan består av fem olika steg som implementeras med en ASP.NET Wizard Control 
(en ASP.NET kontroll vars syfte är att dela upp inmatning av data i flera olika steg). 
Kassan ska kunna hantera kortbetalning och även kunna hantera 
postförskottsbetalning. I kassan ska kunden kunna kontrollera vilka varor som är 
valda, sin adressinformation, leveransinformation, välja ett betalningsalternativ och 
slutligen genomföra ett köp. Användaren ska efter ett genomfört köp få en bekräftelse 
på sin order skickad till sin e-postadress.  

5.3.3.3 Kortbetalning 
Det finns flera olika företag som erbjuder säkra transaktioner över internet. Vi började 
därför med att titta på vilka priser de olika företagen hade och vad de kunde erbjuda 
för olika slags tjänster. Valet föll på Samport på grund av att de hade prisnivåer som 
passade företaget samt att de erbjöd två olika typer av tjänster, en så kallad hostad-
lösning (se avsnitt 2.7.3) och en API-lösning (se avsnitt 2.7.2). Skillnaden mellan dessa 
är att den hostade-löningen innebär att under en transaktion så skickas man till 
samports egen sida där man får fylla i sina uppgifter och genomföra transaktionen. 
API-lösningen (se figur1:API-lösning) innebär att man kan vara kvar på sin egen 
webbsida under hela transaktionen, detta under förutsättningen att webbservern har 
SSL-kryptering (se avsnitt 2.4.6).  

 

 
Figur1:API-lösning, kortköp med  
API-lösning. Tv. Illustration, th.  
förklaring av de olika stegen. 

 

Vi valde den senare lösningen (API) på grund av att vi ville vi lära oss hur man skriver 
koden för kortbetalning samt att inte behöva skicka användaren till en ny sida då detta 
skulle innebära att användaren måste ta till sig en ny design och layout och detta 
inverkar negativt på sidans kontinuitet gällande design och layout.  

5.3.4 Presentation 

5.3.4.1 Startsidan  
Startsidan innehåller nyhetsposter med kort text och en bild om så önskas. 
Nyhetsposterna har även en länk till en nyhetssida där all nyhetstext läses ut samt 
tillhörande bilder som här kan vara flera.  

Till höger om nyhetsposterna listas text, länkar och bilder som administratören själv 
kan välja. Länken kan administratören själv bestämma vad den skall länka till, absolut 
sökväg eller relativ inom applikationen. 

1. Kunden fyller sin kundvagn. Går till kassan och ska till 
sist genomföra köpet. 

2. Istället för att arbeta mot förmedlingstjänsten så 
skapas en  säker uppkoppling mellan kunden och 
webbutiken. Kunden fyller i kontokortsuppgifter med 
mera. 

3. Webbsidan anropar betalningsförmedlaren via 
exempelvis en. webbservices. 

4. Förmedlingstjänsten sköter korrespondansen med 
kundens kortföretag, till exempel. VISA. 

5. När betalningen godkänts av banken meddelas 
webbsidan om detta och du 
kan visa upp en ”Tack för köpet sida”. 
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Under dessa poster listas tre av de kategorier som finns. De kategorier som skall synas 
på startsidan kan administratören själv bestämma via administrationsgränssnittet (se 
Figur2:Startsida).  

 
Figur2:Startsida 

Kategorierna länkar sedan till produktsidan med vald kategori och den första 
produkten i den kategorin visas. 

5.3.4.2 Produkter 

Överst på produktsidan visas kategoriinformation med tillhörande bild.  

Under kategoriinformationen ligger menyn som består av flikar för de olika 
kategorierna. Alternativen i menyn länkar till produktsidan med querystrings för att 
göra det möjligt för en användare att kunna kopiera länken i adressfältet till en viss 
produkt. Menyn är uppbyggd av ASP.NET AJAX Extensions med kontrollen Tabs 
vilket gör att man kan växla flik utan att sidan laddas om. Även produktpresentationen 
till höger om menyn använder sig av Tabs (se Figur3:Produkt). 
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Figur3: Produkt 

Tabs-funktionaliteten har ställt till många problem under utvecklingen. Framför allt 
har det varit problem vid postbacks och byte av flik. Man får exempelvis själv göra en 
postback vid byte av flik. Anropa ett javascript från eventet OnClientActiveTabChanged 
på tabskontrollen som sedan kör en funktion som gör en postback (se figur4:Clicked). 

 

 
Figur4:Clicked, visar javascriptet som körs när en flik ändras.  

Postbacken som man skapat måste sedan registreras i Page_Load (se Ordlista) för att 
fungera (se figur5:Registrera postback). Dessa lösningar var ganska självklara då Tabs 
är en klientkontroll men det har i sin tur lett till andra problem eftersom tabsen körs 
hos klienten och informationen inuti körs på servern. Rendering av information har 
tagit lite längre tid och för att uppmana användaren om detta visas information om att 
data hämtas. 

 

Figur5:Registrera postback 

Produktinformationen till höger om menyn består av flertalet flikar, översikt, fakta, 
bilder och filmer. Översiktfliken med samma namn som produkten innehåller kort 
information om produkten samt bilder om så önskas. Administratören kan välja att 
placera bilderna till vänster, höger eller centrerat gentemot texten. 
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Under översiktsinformationen finns en informationsbild, en bild med klickbara 
punkter som visar speciell information vid klick på en punkt. Om man exempelvis har 
en bild på en stridsvagn och i administrationsgränssnittet markerat ut en punkt på 
kanonen, så kan man få fram specifik information om kanonen då man klickar på 
punkten. Priset är beroende av skala och färg och skrivs ut i kronor om språket är 
svenska och euro om språket är tyska eller engelska. För att konvertera priset mellan 
svenska kronor och euro används en webservice, CurrencyConvertor 
(http://www.webservicex.net/WS/WSDetails.aspx?CATID=2&WSID=10). Den tar 
fram aktuell valutakurs för den valuta man söker. 

Faktafliken innehåller detaljerad information om produkten och kan även innehålla 
bilder. Bildfliken är ett bildgalleri med miniatyrbilder som kan visas i full storlek då 
man klickar på dem. Sista fliken filmer innehåller länkar till små filmer som 
användaren kan ladda ner. 

Samtliga bilder (utom bilden med punkter) kan ses i full storlek då man klickar på dem 
och administratören kan välja om de skall ha alternativ text och bildtext. 

5.3.4.3 Kontaktsidan 
Även kontaktsidan innehåller ASP.NET AJAX. Det är formulären som har en viss 
text då det inte är något skrivet i textfälten. Det sker med hjälp av 
TextBoxWaterMarkExtender (se Ordlista) som finns i AJAX Toolkit. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Utvecklingsmiljön 
Vårt val av programspråk och utvecklingsmiljö baserades främst på tidigare kunskaper, 
vilket medförde att arbetet snabbt kunde komma igång.  

Visual Studio 2005 Professional som är den del av utvecklingsmiljön där man skriver 
applikationens kod är tacksamt på så sätt att man får en stor del färdiga kontroller att 
använda. Programmet känner även igen ”mönster” i koden och ger automatiskt förslag 
på kod. 

Databasen som använts har funnits på ett webbhotell och därför varit åtkomlig för alla 
i projektgruppen, detta har förenklat arbetet väsentligt.  

Hela projekt har varit tillgängligt genom ett versionshanteringsprogram via en 
webbserver på skolan. Fördelar med detta är att det automatiskt skapas backuper för 
alla filer och dokument i projektet, i alla olika stadier av utveckling (så kallad 
versionshantering). Detta medför också att man kan gå tillbaka till tidigare versioner av 
en fil eller ett dokument. En annan fördel med den versionshantering vi använt är att 
alla gruppmedlemmar även har en kopia av projektet lokalt på sina datorer. Det 
medför att man kan jobba med en viss projektfil samtidigt utan att det blir någon 
konflikt. När man sedan laddar upp från sin lokala version av projektet slås ändringar 
man gjort i en fil ihop med andras eventuella ändringar i samma fil.    

Utvecklingsmiljön har fungerat bra och utan några problem. En nackdel är att de flesta 
webbhotell inte har stöd för de moderna tekniker vi valt att använda, vilket gjorde att 
vi blev begränsade i vårt val av webbhotell. 

6.2 ASP.NET AJAX 
Vårt val av att använda ASP.NET AJAX i applikationen har medfört ett rikare 
användargränssnitt och att webbsidan inte laddas om lika ofta vilket underlättar 
användarens interaktion och förhöjer upplevelsen av webbsidan. 

Andra fördelar med tekniken är att första gången webbsidan hämtas från webbservern 
så är mängden data som skickas större, men andra gånger sidan efterfrågas blir 
datamängden som skickas mindre. Detta medför att den totala datamängden som 
skickas blir mindre med ASP.NET AJAX än med en konventionell sidhämtning där all 
data hämtas varje gång. 

Nackdelar som finns med tekniken är att det tar längre tid att utveckla och koden blir 
mer komplex. En annan nackdel som vi upplevt är att det kan vara svårt för en 
användare att uppfatta när något på sidan uppdateras eftersom endast vissa delar av 
webbsidan uppdateras. Man får påvisa detta genom att på något sätt berätta för 
användaren vad som händer. 
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6.3 Projektets utveckling 
När projektet startade var vi inte fullt medvetna om hur stort projektet skulle komma 
att bli. Vi skulle ta fram en design, skapa ett administrationsgränssnitt samt en e-
handelslösning med kortbetalning inom tidsramen tio veckor.  

Kontakten med kund har fungerat bra och vi har fått respons på våra frågor väldigt 
snabbt vilket har underlättat utvecklingsarbetet. Dock så har det varit väldigt många 
olika idéer och förslag vilket har lett till många förändringar, främst inom designen. Vi 
har även haft tillgång till handledning vid behov och gruppen har oftast arbetat 
tillsammans vilket har underlättat utbyte av kunskaper. 

 

De förberedelser som gjordes i projektets början kunde ha varit mer djupgående. Vi 
borde ha sett till att kunden registrerat webbhotell och öppnat demokonto för 
betaltjänsten tidigare i projektets utveckling. Detta har medfört att betaltjänsten 
utvecklats i slutet av projektet. 

En annan förberedelse som borde ha gjorts bättre är att vi borde ha tagit reda på mer 
information om hur det fungerar att sälja varor till flera länder, med exempelvis skatter 
och valutor. 
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7. Slutsatser 
Detta examensarbete har resulterat i en e-handel sida med ASP:NET AJAX som 
dessutom uppnår de mål vi haft för arbetet. Vi har färdigställt de grundläggande 
funktioner som krävs för att e-handels sidan ska kunna användas. En besökare kan se 
information, se och beställa produkter och informationen på sidan kan administreras.  

Förutom att uppnå de mål med funktionaliteten på e-handels sidan så hade vi även 
som mål att utvärdera hur bra man kan använda sig av tekniken AJAX. 

Svaret på den frågan är väldigt svår att ge, AJAX är en väldigt bra teknik som vi 
säkerligen kommer se mycket av i framtiden då den ger ett mer interaktivt användande 
av webbsidan och underlättar hämtning av information till besökarens webbläsare. 
Dock så finns det stora nackdelar som gör att man ska tänka om två gånger innan man 
beslutar sig för att använda sig av tekniken AJAX. Vi känner att vi fått svar på den 
frågeställning som togs upp i 1.1, ”Hur utvecklar man en e-handels sida med dagens 
moderna tekniker och vilka problem kan uppstå?”. 

För att utveckla en e-handelslösning med dagens moderna tekniker krävs det att man 
har goda kunskaper om de tekniker man skall använda.   

 Problem som vi lokaliserat under arbetets gång: 

• Stora problem med JavaScript eftersom man ofta vill anpassa de färdiga 
kontrollerna till ett specifikt syfte. Detta kan ställa till problem eftersom man 
måste sätta sig in i hur koden i de färdiga kontrollerna fungerar. 

• Eftersom AJAX är en så pass ny teknik fanns det inte så mycket 
dokumentation att tillgå utan man fick ofta hitta egna lösningar.   

• De flesta av kontrollerna som finns för AJAX i Toolkitet använder sig av 
JavaScript vilket kan göra att man missar en del av besökarna eftersom en del 
användare väljer att stänga av stödet för JavaScript i sina webbläsare.  

Detta gjorde att arbetet tog nästan dubbelt så lång tid som om man skulle utvecklat 
sidan utan AJAX. 

Fördelar med att använda sig av moderna tekniker som AJAX och ASP.NET som vi 
kommit fram till är: 

• Man kan skapa rika och attraktiva användargränssnitt på ett relativt enkelt sätt. 

• Man får automatiskt en hög säkerhetsnivå eftersom tanken på hög säkerhet 
funnits med under utvecklingen av ASP.NET. 

• När man använder sig av ASP.NET och Visual Studio får man också mycket 
gratis som till exempel ett stort klassbibliotek och färdiga kontroller att 
använda sig av, vilket gör att utvecklingen går snabbare. 
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BILAGA 1: Logotyp (antal sidor: 2) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1: Steg1    Figur2: Steg2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur3: Steg3    Figur4:Steg4 
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Figur5:Steg5    Figur6:Steg6 
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BILAGA 2: Prototyp Webbsida (antal sidor: 8) 

Figur1: Första prototypen enligt kundens önskemål 

 



 2

Figur2: Designförslag för indexsidan. 
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Figur3: Prototyp över produktsidan (från kund) 
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Figur4: Prototyp över indexsidan (från kund) 
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Figur5: Protptyp över nyheter (från kund) 
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Figur6: Prototyp över produktdetaljer (från kund) 
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Figur7: Prototyp över registrering (från kund)
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Figur8: Prototyp över nyhets formulär (från kund) 



 9

BILAGA 3: Planering (antal sidor: 1) 
 

 

Figur1:Veckoplanering 
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BILAGA 4: Kravspecifikation (antal sidor: 3) 
 

1. Presentation 

o Startsida 

 Växlande bild 
En bild som växlar vid olika tidsintervall eller när sidan 
laddas om 

 Nyhetsposter med bild (länk till nyheter) 
Lista kort information om nyheter med länk till fullständig 
information. Nyhetsposterna listas under varandra. 

 Informationstext med bilder (länk till valfri information) 
Välkomsttext eller annan information som man kan länka till 
vad man vill. 

 Kategorier 
Tre kategorier listas bredvid varandra. Man kan i 
administrationsgränssnittet välja vilka kategorier som skall 
visas på startsidan dock max tre stycken. 

• Kategori (länk till kategori, bild och text) 

o Produktsida 

 Kategoribild 

 Kategori information 

 Menyflikar 
• Översikt 

o Dynamisk bild med informationspunkter 
Man kan i administrationsgränssnittet 
markera ut punkter på en bild och sedan på 
produktsidan klicka på dessa punkter och få 
fram speciell information. 

o Kort information om produkten 
o Bilder 

Bilder till informationen 
• Fakta 

o Information 
Detaljerad information. 

o Bilder 
Bilder tilll den detaljerade informationen. 

• Bildgalleri 
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o Miniatyrbilder som man kan klicka på för att 
se bildens naturliga storlek. 

• Filmer 
o Lista nedladdningsbara filmer 

2. Betalning 

o Kundvagn 

 Tabell med valda produkter och dess information 
 Länk till kassa 
 Hantera kundvagnens innehåll 
 Det skall ske en indikation på att en produkt har lagts till i 

kundvagnen. 

o Kassa 

 Wizard med olika steg (inloggning krävs) 
• Steg 1 

o Godkänn kundvagn 
o Hantera kundvagnens information 

• Steg 2 
o Kontrollera uppgifter 
o Hantera uppgifter 

• Steg 3 
o Betalningssätt 
o Leverans 
o Kortuppgifter 

• Steg 4 
o Översikt 
o Avtal 
o Godkänn 

• Steg 5 
o Bekräftelse 
o Epost 

 
o Mitt konto (inloggning krävs) 

 Hantera uppgifter 
Hantera sina person- och kontouppgifter. 

 Ordrar 
Se information om sina ordrar. 

3. Administration 

o Administrationsmeny 
 Hantera information 

• Kontakt 
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Hantera information och bilder. 
• Om oss 

Hantera information och bilder 
• Start 

Hantera nyhetsposter, informationstexter med 
tillhörande bilder.  

 Hantera produkter (uppdatera, lägga till, ta bort) 
 Hantera ordrar 

Lista ordrar och dess status. Kunna uppdatera och ta bort 
dem. 

 Hantera kontaktfrågor 
Lista meddelanden från kontaktformuläret och kunna svara 
på dem. 

 Hantera kunder 
Lista kunder och kunna hantera deras konton. 

 Hantera nyhetsbrev 
Lista och skapa nyhetsbrev som skickas ut till kundernas e-
post. 

 Filutrymme 
• Graf 

En graf som beskriver hur mycket utrymme som 
finns ledigt på servern. Ger administratören en 
överblick över utrymmet och kan i god tid planera 
för utbyggnad. 

 Hantera filer 
Filhanterare för att ladda upp och ta bort filer. 

• Bild 
• Film 
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BILAGA 5: Databasdiagram (antal sidor: 1) 

 


