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Sammanfattning
Rapporten beskriver planering samt konstruktion av en ”modern webbapplika-
tion” för serie- och omslagstecknaren Anders Ferm. Arbetet utfördes i syfte att 
erbjuda Anders en lättanvänd plattform för sin konst, där han själv kan publice-
ra samt hantera media och information utan kunskap inom webbutveckling.

Rapporten syftar till att ge inblick i hur några av de mer nya och populära web-
butvecklingsramverken på marknaden kan arbetas med, samt besvara frågan om
mindre traditionella ramverk och databaser faktiskt kan utföra de inom webben 
vanligaste typen av uppgifter och, om så är fallet, de faktiskt erbjuder fördelar 
över sina föregångare.

Nyckelord: JavaScriptbaserad  utveckling,  MEAN,  modern  webbutveckling,
MongoDB, Express, Angular, NodeJS.
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Abstract
The report discloses the planning and construction of a ”modern web applica-
tion”, made for artist Anders Ferm. The project was accomplished in hopes to 
offer Anders an easy-to-use platform from which he is able to publish, display 
and edit desired media, wihtout prior knowledge of web development.

The report strives to give insight into how some of the new and popular web de-
velopment frameworks on the market may be used. The report also wish to an-
swer wether less traditional frameworks and databases actually can accomplish 
some of the most common tasks of a website, and, if so, if they actually seem to
offer any advantage over its predecessors.

Keywords: JavaScript, MEAN, modern web develpment, modern web applica-
tions, MongoDB, Express, Angular, NodeJS.
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1 Inledning
I  avsnittet ges en övergripande beskrivning av det arbete som utförts för Anders
Ferm, Anders bakgrund, samt arbetets och rapportens syfte och mål. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Anders Ferm[1] är en illustratör, serie- och omslagstecknare som har jobbat för
allt från humormagasinet Svenska Mad till skräckserietidningen Chock till Mil-
jöpartiet och Albert Bonniers förlag. Då han har illustrerat och målat sedan 70-
talet, är många av hans originalverk och tryck eftersökta av seriefantaster.

1.2 Övergripande syfte

Anders är i behov av en portfolioliknande webbplats där hans verk kan visas. 
Han vill att besökare ska kunna kontakta honom angående verk för anmäla in-
tresse vid köp.

Ett mindre CMS i form av ett administrativt webbgränssnitt bör utvecklas, där
Anders till fullo ska kunna se över, ladda upp nytt, redigera och ta bort önskat
material från webbplatsen. Komprimering av de filer som publiceras på webb-
platsen ska skötas automatiskt vid uppladdning. Utöver detta bör webbplatsen
även följa modern webbstandard, ha en responsiv design som fungerar väl på
varierande skärmstorlekar och enheter.

Rapporten syfte är att ge insikt i hur en samling av moderna ramverk och pro-
gramsystem kan användas i skapandet av en webbapplikation, samt i rapportens
avslutande avsnitt reflektera över huruvida dessa kan tänkas erbjuda fördel över
mer traditionella metoder.

1.3 Mål

1.3.1 Målet för projektet var att skapa en webbapplikation som:

•  På ett stilrent och inbjudande sätt visar Anders verk för intresserade besökare

•  Erbjuder möjlighet till direktkommunikation mellan Anders och intresserade
besökare

•  Med lätthet kan hanteras av Anders utan större, om någon, hjälp utifrån

•  Följer modern standard för webbutveckling vad det gäller säkerhet, etik, an-
vändbarhet samt responsiv design

1



Utveckling av en modern webbapplikation Mittuniversitetet
Anya Wargentin 2018-06-17

1.3.2 Målet för rapporten var att:

•  Ge insikt i hur en modern webbapplikation kan komma att utvecklas

•  Besvara frågan om de moderna utvecklingsteknikerna kan utföra några av de
mest typiska uppgifterna på internet. Om ja, även besvara om dessa tycks ha
några fördelar över sina föregångare

1.4 Avgränsningar

1.4.1 Inom projektet

Då Anders intresse av att dela sina verk via internet är på hobbynivå, utförs så-
dant som införskaffning av önskad domän samt publicering, av Anders vid in-
tresse efter att arbetet utförts. Högupplösta fotografier av Anders verk som skall
komma att användas för webbapplikationen, samt vidare önskan om applikatio-
nens designdetaljer, har ännu inte försetts. Projektet utvecklades därför med 
funktion och neutral design i fokus, med möjlighet för senare justering.

1.4.2 Inom rapporten

För att hålla rapportens omfattning på en lagom nivå, valdes att lägga fokus på
utvecklad funktionalitet samt teoretiskt stöd för tagna val. Designrelaterade de-
lar av utvecklingen samt äldre tekniker, så som estetiska tillägg av CSS, Java-
Script och responsiv design, nämns därför endast mer kortfattat.
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2 Teori
2.1 MEAN

Den så kallade MEAN-stacken, en förkortning av MongoDB,  Express,  Angular samt
NodeJS, består av:

• NoSQL-databasprogrammet MongoDB, som använder sig av JSON-liknande
“dokument” samt “scheman” för att lagra data[2].

• Webbaplikationsramverket Express.js,  som används som server-ramverk
till webbapplikationer skapade i node.js[3].

• Front-end-ramverket Angular[4].
• Programsystemet NodeJS, som med fördel används för att skapa skalbara

nätverksapplikationer[5].

2.2 Gulp
Gulp  är ett JavaScript-toolkit byggt i NodeJS, använt för att automatisera annars
tidskrävande och repeterande uppgifter. [24]

2.3 Asynkron programmering
Asynkron programmering möjliggör att flera processer i applikationen kan exekve-
ras på samma gång, oberoende av varandra; detta i kontrast till synkroniserad pro-
grammering, där applikationens processer exekveras en i taget. [22]

2.4 MVC
MVC-strukturen består av en datamodell (model), en användarvy (view), samt en
kontroller (controller). Poängen med att strukturera koden efter olika typer av så
kallade arkitekturmönster, är att skapa en ordnad applikation där kod med olika
uppgift styckas upp i sin egen sektion. Detta görs i syftet att skapa kod med god
översikt, som med lätthet kan redigeras, expanderas, delas och flyttas.[7]

2.4.1 MVCs Struktur
Modellklassen håller information om den data som ska hanteras och sparas av ap-
plikationen, och specificerar hur denna data ska vara strukturerad. Användarvyn,
view, håller de funktioner som visas för användaren, det vill säga användargräns-
snitt samt interaktionsfunktionalitet för detta. Kontrollern, controller, knyter sam-
man modellen och vyn genom att hämta upp och hantera data som skickas mellan
dessa. Här görs samtliga beslut för vad som ska göras med skickad data. [7]

2.5 Angular
Det JavaScriptbaserade ramverket  AngularJS utvecklades under  2009 av Miško
Hevery[6] och är främst känt för sin “två-vägs”-databinding, där förändringar i Ja-
vaScript-kod kan visas automatiskt i  användargränssnittet mellan två “bundna”
element.  AngularJS hjälper även utvecklaren att ytterligare separera JavaScript-
koden från exempelvis HTML eller annan markup, vilket gör koden lätt att återan-
vända samt flytta mellan applikationer.
Detta gav användare möjlighet att utveckla JavaScript-applikationer efter en MVC-
liknande  modell,  ofta  använda  inom  utveckling  med  andra  programmerings-
språk[29]. 
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2.6 Skillnader mellan AngularJS och Angular version 2+
Angular version 2, numera ofta endast kallad Angular, släpptes 2016. Angular 2
var  ett  helt  nytt  ramverk,  ombyggt  i  syfte  att  underlätta  utveckling  samt  öka
presntanda . [12]

2.6.1 TypeScript
Angular är baserat på TypeScript, ett så kallat JavaScript superset; till skillnad från
AngularJS som endast är byggt i JavaScript. TypeScript kompileras till JavaScript,
men skrivs med en annorlunda syntax. Språket är betydligt mer specifikt och nog-
grant än rent JavaScript, vilket hjälper utvecklaren att fånga upp fel som annars
skulle kunna orsaka stora problem i en större applikation. På så sätt är TypeScript
bättre rustat för utveckling av större applikationer, där felsökning i efterhand ofta
är svårare och där mindre syntaxfel kan ha stora konsekvenser. [8]

2.6.2 Komponenter
För utvecklare var dock den största skillnaden mellan versionerna kanske använd-
ningen av komponenter,  som ersatte AngularJS:s Controllers och Scope. En Angu-
lar-applikations olika delar sektioneras upp i varsin komponent, innehållande sin
egen funktionalitet. Exempel på detta kan vara ett navigationselement, ett element
för en sidebar,  ett  sökelement,  eller ett  element för en unik post,  som alla kan
kapslas in i en egen komponent.

Varje  komponent har en  component-fil,  samt en  template,  som visar  användar-
gränssnitt och hämtar och visar data från användaren. Två-vägsdatabindningen
typisk för Angular fungerar mellan komponentfilen och templaten; vilket gör att
data ”automatiskt” och asynkront kan skickas mellan komponent och tillhörande
template. Fördelarna med att använda komponenter är bland annat en mer väl-
strukturerad, separerad kod som med lätthet kan flyttas och återanvändas, obero-
ende av resten av applikationen.
Templates är egentligen  .html-filer, medan komponentfilen är av filtypen  .ts, det
vill säga TypeScript-filer. En separat stilmall för den specifika komponenten kan
även  användas  och  kopplas  till  templaten  genom  komponenten.  Komponenter
kontrollerar applikationens templates och kommunicerar med andra komponen-
ter och services för att skapa önskad funktionalitet. [9]Lektion 10.

4
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2.6.3 Moduler
Moduler består av en eller flera komponenter, services och direktiv.
Samtliga Angular-applikationer har en så kallad “rotmodul”, varifrån applikatio-
nen körs vid uppstart. En applikation består dock oftast av en rad moduler, som i
sin tur kan hämta data från andra moduler. [10]

2.6.4 Routing
För att skapa routes, där innehåll från valda komponenter vid besök av en specifik
webbadress, kan en routing-modul användas.  I routing-modulen kan paths speci-
ficeras; vilket visar vilken komponent som ska exekveras i webbläsaren om använ-
daren besöker en viss  webbadress.  Som exempel kan path  /users väljas hämta
komponenten users.

Routing i Angular simulerar laddning av olika undersidor i webbläsaren, men lä-
ser egentligen endast in olika komponenter beroende på vald adress. De flesta An-
gular-applikationer är så kallade  SPAs, det vill säga  Single Page Applications,  där
hela applikationen hämtas in vid start. Den enda  ”undersidan” som egentligen
hämtas in i webbläsaren är därför applikationens huvud-html-fil.  [9],  lektion 42,
lektion 43

2.6.5 Services
En service är en klass ämnad att skicka och hämta data mellan flera komponenter;
utan att  behöva utföra exempelvis  AJAX-anrop från varje enskild komponent.  I
stället för att exempelvis hämta en lista med användare i flera olika komponenter,
kan en service ägnad användarna (users), återanvändas för samtliga komponenter.
Detta undviker återigen upprepande kod. Från services kan Angular kommunicera
med backend, exempelvis NodeJS,, genom Angulars Http-modul.  [9], lektion 32

2.6.6 Angular CLI
Angular-verktyget Angular CLI underlättar arbetet i Angular genom att generera
grundläggande komponenter, router, services och pipes genom enkla kommandon.
[11]

2.6.7 Observables

Observables i Angular ger möjlighet att hämta och skicka data mellan en publisher,
publicerare, som exempelvis kan bestå av en metod i en service, och en subscriber,
prenumerant, som exempelvis kan vara en komponent. 

Observables kan med fördel användas för att hantera event och asynkront skickad
data i applikationen. För att konsumera den data som skickas med en observable,
måste en subscription, prenumeration, till denna skapas. Prenumeranten uppdate-
ras sedan kontinuerligt med skickat innehåll från observablen fram till att funk-
tion har körts eller (om denna körs tillsvidare) till och med att prenumeranten av-
slutar prenumerationen, med hjälp av funktionen unsubscribe. [21]

2.6.8 Formulär i Angular
I Angular kan formulärdata hanteras av två sätt; genom så kallade template driven
forms, eller  reactive forms.  NgForm är en template-driven formulärsteknik; vilket
innebär att inmatad formulärdata valideras direkt i komponentens template ge-
nom HTML-attribut så som required, där ett vörde måste ges inmatningsfältet för
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att valideras. Efter att validering skett i template, skickas datan som ett formulär-
objekt till komponenten.

FormGroup-formulär är i stället reaktiva, vilket bland annat innebär att data från
formulärets valideras i separata delar genom i ett formGroup-objekt inuti kompo-
nenten. Valideringen sker då med hjälp av FormControl Validators. [23] 

  

6
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3 Metod
I avsnittet beskrivs den metod som användes i strävan om att nå uppsatta 
mål för arbetet.

3.1 Möten med kund

För att stämma av att arbetet följde Anders önskemål, ordnades möten i ca-
fémiljö var till varannan vecka under arbetets gång. Under mötena presen-
terades det som utvecklats sedan senast,  samt eventuella önskade juste-
ringar samt vad som skulle komma att bli nästa steg i utvecklingen.

3.2 Utvecklingsspråk

Då Anders inte hade preferenser vad det gäller språkval för utveckling av appli-
kationen, försökte valet göras efter vad som kunde tänkas passa de uppsatta må-
len. Av de många språk, ramverk och mjukvaru-stackar tillgängliga på markna-
den, valdes MEAN-stacken; med motivationen att det är en modern stack med
ökande  popularitet.  MEAN  tycks  erbjuda  ”fräsch”,  flexibel  och  lättanvänd
funktionalitet, vilket var något som önskades av kunden. [15]

För  att  vara  förhållandevis  ung  på  marknaden  har  MEAN-stacken  en  stor
mängd utvecklare bakom sig; vilket förhoppningsvis erbjuder god  support för
applikationer utvecklade med stacken, även i framtiden. Att stackens olika delar
dessutom är väl dokumenterade och att många kurser och tutorials inom MEAN
finns tillgängliga, stärkte valet. [15]

3.3 Förstudier
För att förvärva behövd kunskap inom de språk och ramverk som skulle komma
att  användas  i  applikationen,  följdes  två  onlinekurser  genom  företaget  ude-
my.com[14]. Valet gjordes i syfte att, till dess att applikationen skulle skapas, besit-
ta behövda kunskaper inom huvudsakligen Angular version 2+ där ingen förkun-
skap fanns.  Kursen  Angular Front To Back[9] av utvecklaren Brad Traversy,  gav
goda kunskaper och övningsmöjligheter inom Angulars applikationsstruktur, syn-
tax och funktionalitet.

Delar av kursen  Angular  & NodeJS – The MEAN stack Guide[13] av utvecklaren
Maximilian Schwarzmüller,  gav goda kunskaper om hur Angular version 2+ på
bästa sätt kopplas till MongoDB, Express, och NodeJS, samt hur användbar och sä-
ker funktionalitet kan skapas inom stacken.

7
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3.4 Verktyg

För att  utveckla och provköra applikationens  kod,  användes  programutveck-
lingsmiljön  Visual  Studio  Code[16] tillsammans  med  API-utvecklingsmiljön
Postman[17], som användes för att provköra NodeJS-funktionalitet.

8
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4 Konstruktion

4.1 Setup av applikationen

I avsnittet beskrivs det förarbete som utfördes, i form av installationer och setup
av ramverk samt applikationens grundstomme.

4.1.1 Node.js och MongoDB
Applikationens utveckling påbörjades genom att hämta och installera NodeJS från
nodejs.org efter dokumentationens instruktioner. Detsamma gjordes med  Mong-
oDB Community Server, som hämtades från mongodb.com.  MongoDB Compass in-
stallerades även, för att med lätthet kunna hantera MongoDB-databaser genom
Compass  grafiska  användargränssnitt.  I  Compass  skapades  databasen  anders-
fermDB. 

I Windows kommandotolk installerades Angular-CLI för en snabbare utvecklings-
process, med hjälp av kommandot npm install -g @angular/cli där -g spe-
cificerar en global installation, som kan nås från hela systemet. Slutligen skapades
en katalog för applikationen som öppnades i Visual Studio Code. I denna katalog
skapades katalogen nodejs, där applikationens “backend”, i form av NodeJS och Ex-
press, skulle komma att hållas. Kommandot npm init initierade skapandet av en
ny node-applikation, som även genererade den behövda package.json-filen där in-
formation om applikationen samt använda node modules sparas. 

I nodejs installerades även Mongoose, Express och BodyParser, som skulle komma
att användas för att skapa kommande funktionalitet. Filen app.js angavs som ap-
plikationens  entry point  eller  “startpunkt” vid initiering.  Härifrån importerades
behövda node-moduler,  eller  dependencies,  genom syntax  require();  så som ex-
press, som används bland annat för att skapa och starta behövd express-server
samt dess backend-router,   och middleweare bodyParser,  som hanterar (tolkar)
data skickad med http-requests utifrån appen, så som från Angular. I app.js skapa-
des även möjlighet att starta en express-server.

I filen db.js skapades en koppling genom mongoose till den skapade databasen an-
dersfermDB, som även skriver ut eventuella felmeddelanden till konsolen, om så-
dana skulle uppstå under kopplingen till databasen. Slutligen installerades även
node-skriptet  Nodemon,  för  kunna se  applikationens uppdaterade förändringar
vid varje sparande av appens filer under utvecklingen, med hjälp av nodemons au-
tomatiska omstart av Express-servern vid varje sparande.

4.1.2 Angular

För att initiera en ny Angular-applikation, som skulle komma att samarbeta med
den skapade node-applikationen, användes kommandot ng new andersfermApp
i projektets rotkatalog för att generera grunden för Angular-applikationen.
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Nu var grundstrukturen för projektets databas,  backend-applikation samt fron-
tend-applikation, skapad.

4.1.3 Generera komponenter

Efter att ha skapat katalogen  components i  Angular-applikationens  app-katalog,
kunde  de  första  Angular-komponenterna  genereras  med  hjälp  av  CLI.  De
grundläggande  komponenterna  som  genererades  var  för  de  “undersidor”,  eller
webbadress-routes,  som  skulle  komma  att  behövas  i  applikationen.  Dessa
namngavs  home,  för  applikationens  startsida,  admin,  för  den
“administratörspanel” som Anders skulle komma att använda för att se över, skapa
och  hantera  applikationens  material,  post, för  att  visa  enskilda  inlägg,  samt
contact och  about,  för  en sidan med kontaktinformation samt information om
Anders.  En  komponent  för  appens  navigeringsfält  vid  namn  headers skapades
även, för att kunna visas på, och länka till, samtliga routes. 

4.1.4 Routing
Applikationens  Angular-routing  sattes  i  modulen  app-routing.module.ts.  Här
importerades de nyskapade komponenterna med hjälp av Angulars import. Efter
importen kunde dessa kopplas till en specifik path i arrayen Routes, med hjälp av
exempelvis  {path:  'admin',  component:  AdminComponent};  där
webbadressen “.../admin” renderar admin-komponenten. 

För routen post sätts path till  post/:id;  då enskilda inlägg endast hämtas med ett
unikt inläggs-id medskickat i adressraden. Om användaren skulle tänkas använda
sig av en webbadress som inte har en definierad route, visas denne i stället  not
found-komponenten, som visar ett felmeddelande om att innehållet ej existerar.
Komponenterna  header och  footer  inkluderades högst upp i appens  app-compo-
nent.html-fil med hjälp av <app-header>; vilket renderar komponenternas innehåll
 i  samtliga  routes.  Under  inkluderades  elementet <router-outlet>.  Här  kommer
den komponent som valt router-path refererar till, att renderas. 
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Illustration 2: Applikationens satta routes samt tillhörande komponent, i
modulen app-routing
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4.2 Komponenten admin

Komponenten admin, tillägnad applikationens administrativa funktionalitet, nås i
webbläsaren genom routen /admin. Härifrån har Anders möjlighet att se över, ska-
pa nya, samt ta bort och redigera applikationens inlägg. Även de kategorier som
inläggen kan tilldelas, kan härifrån ses över, skapas, samt tas bort. Utöver detta
kan Anders ändra sitt lösenord för inloggning samt mejladress, om så önskas; vars
funktionalitet beskrivs ingående i avsnittet Autentisering. Komponenten fungerar
på många sätt som ett mindre CMS, med syfte att ge Anders kontroll över applika-
tionens innehåll även utan några kunskaper inom webbutveckling.

I komponenten kontrolleras även användarens inloggningsstatus i form av en to-
ken, sparad i local storage Om en ej inloggad användare besöker routen, omdirige-
ras denna till en route vid namn login, i form av ett inloggningsformulär. För ökad
säkerhet görs kontroller  av inloggningsstatus även vid skapande av nya poster
samt borttagning och redigering av poster; om en ej inloggad användare mot för-
modan skulle ta sig till routen. I avsnittet Autentisering förklaras i detalj hur denna
routeguard har implementerats.

Avsnittet beskriver varje del tillhörande admin i detalj, samt arbetsprocessen bak-
om utvecklingen av delen. 

4.2.1 Skapa inlägg

För att ge Anders ett formulär varifrån nya poster kan skickas till databasen, gene-
rerades komponenten post-form, som sedan inkluderades i  admins template med
hjälp  av  elementet  <app-post-form></app-post-form>. Det  nya  elementet
tillät att samtlig output från post-form kunde visas där det placerats i admin-kom-
ponenten. Genom att separera formuläret i sin egen komponent, hålls post-forms
innehåll separat samt lätt att flytta, om det skulle önskas användas på andra plat-
ser i applikationen.

För varje nyskapat inlägg behövdes en rad olika funktionalitet implementeras. En
titel, valfri text och datum för skapandet av inlägget behövde sparas till MongoDB-
kollektionen ämnad inläggen. Kategorier behövde även läsas in från sin egen kol-
lektion, för att sedan kunna listas i formuläret och väljas av användaren. För att
veta vilken kategori som angivits vilket inlägg behövdes därför kategorins namn
även sparas till varje nytt inlägg.
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Illustration  3:  Komponenter  valda  att  initieras  vid  start  av
applikationen via Angular-element, i app-component.html
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Slutligen behövde även bildobjekt kunna sparas, valideras samt komprimeras, ge-
nom anrop från det ifyllda och skickade formuläret. Då sparande av bildfiler i da-
tabasen ofta anses vara onödigt och dålig praxis, behövde ett sätt att hantera samt
spara bilderna i applikationens backend implementeras. Som för kategorierna in-
nebar detta  dock att  ett  “identifikationsnamn”,  i  form av bildens adress,  skulle
komma att sparas tillsammans med tillhörande inlägg i databasen.

Kommande avsnitt beskriver hur dessa delar implementerades i  post-form-kom-
ponenten.

4.2.2 Kategorier

Då en samling skapade “inläggs-kategorier” skulle komma att behöva listas för att
sedan väljas vid skapande av nya inlägg, sattes först funktionalitet för att kunna
skapa och spara dessa till databasen upp. I den genererade komponenten cate-
gory-form skapades  ett  HTML-formulär  i  template-filen  category-form.compo-
nent.html. Formuläret gavs ett inputfält för kategorinamn, samt en knapp av typ
submit. I komponentfilen category-form.component.ts importerades NgForm, som
skulle komma att användas för att skicka formulärdata från template till kompo-
nent.

I templaten användes #categoryForm="ngForm", för att definiera att formuläret
är ett Ng-formulär med namnet categoryForm. Inmatningsfältet för nya kategori-
namn gavs attributen #name="ngModel" för att koppla fältet som en del av Ng-
formuläret. För att undvika att tomma fält skickas till databasen gavs inmatnings-
fältet attributet required. Submit-knappen gavs även Angular-attributet  ngDisab-
led, om formulärets data inte validerats; det vill säga om kategori-fältet lämnats
tomt. På så sätt kan submit-knappen inte klickas på, innan formuläret fyllts i kor-
rekt. I komponenten skapades sedan metoden onSubmit(), som anropas vid klick
på formulärets submit-knapp med hjälp av (ngSubmit)="onSubmit(category-
Form)". CategoryForm innehåller värdena hämtade från den inmatade formulär-
datan. 

När formulärdata kunde skickas till onSubmit, sågs det till att denna skickades vi-
dare till den Angular-service som skulle komma att skapas, vid namn categorySer-
vice,  samt servicens metod för att  skicka nya kategorier till  backend, vid namn
postCategory. Datan skickas med hjälp av en Angular-observable, samt en prenu-
meration på vald service-metod, vilket skapar en asynkon koppling mellan ser-
vicen och komponenten för datahämtning. 
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4.2.3 Angular Models
För att kontrollera att den medskickade formulärdatan är av önskad datatyp och
struktur,  skapades  Angular-modeller  för  de  olika  typerna  av  sparad  data.  För
sparade kategorier behövdes endast ett _id, genererat av MongoDB, samt ett name
i form av ett kategorinamn, sparas. Formulärdatan medskickad till databasen sätts
i PostService till att vara av typen : Category; vilket gör att data som inte följer
satt struktur,  returnerar ett felmeddelande från modellen.  Modellen ger på sätt
ännu en valideringsmöjlighet utöver den enkla kontroll gjord i formuläret, innan
datan  skickas  till  applikationens  server.  När  kategori-modellen  skapats,
importerades den i CategoryService, för att kunna användas för verifiering. 

4.2.4 Service

Servicen  category.service.ts genererades,  likt  applikationens  komponenter,  med
hjälp av Angular-CLI via kommandot  ng generate service category. Ser-
vicen gavs varsin metod för att skicka nya kategorier,  post, hämta kategorier, get,
samt ta bort,  delete,  kategorier med ett medskickat id. Informationen skickades
sedan vidare till applikationens med hjälp av Angulars http-klient, till en specifik
Express-route för kategorier som skulle komma att skapas under adressen /cate-
gories. Ett exempel på servicens funktionalitet är metoden för att ta bort framtida
kategorier, där kategorins id skickas med tillsammans med adressen, för att sedan
hämtas upp av Express-routen. Se illustration för syntax, där baseURL är en egen-
skap  definierad  i  servicen,  hållandes  webbadressen
http://localhost:3000/categories. 
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Illustration  4:  Metoden  'onSubmit',  som  skickar  inmatad  formulärdata  till
servicen  'categoryService'  med  hjälp  av  en  observable  i  komponenten
’category-form’.

Illustration 5: Angular-modellen 'Category', för sparade kategorier.

http://localhost:3000/categories
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4.2.5 Node och Express

I applikationens backend-katalog nodejs, skapades en katalog vid namn routers. I
katalogen  kunde  sedan  en  route-fil,  category.js skapas,  där  data  skickad  via
HttpClient från Angular kan hämtas upp och användas i en rad metoder för att
hämta, get, skapa post,  redigera put , samt ta bort, delete,  kategorier i databasen,
utifrån den data som hämtats från adressraden. 
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Illustration  6:  Metoden  'postCategory'  i  servicen
'categoryService',  som  skickar  given  formulärdata  med
HttpClient.

Illustration 7: Express-routerfilen 'category.js'
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4.2.6 Mongoose
När  data  skickas,  hämtas  eller  raderas  i  MongoDB-databasen,  görs  det  efter
Mongoose-schemat skapat för den specifika typen av data. För sparade kategorier,
skapades filen category.js i katalogen models.  I filen skapades Mongoose-schemat
categorySchema.  Här  sattes  endast  fältet  name,  som  måste  vara  av  typen
textsträng och som måste ges ett värde för att godkännas av schemat. Slutligen
gjordes även en export av schemat för att kunna användas av category.js-routern,
under namnet Category. 

Genom det  nyskapade schemat samt  category.js-metoden  router.post,  kunde nu
medskickad formulärdata hämtas upp av express via syntax req.body.name, sättas
in som värdet på name i ett nytt category-objekt i form av en new Category, för att
sedan skickas till databas-kollektionen categories. 

4.2.7 Hämta kategorier från databasen

Under admin behövdes även en plats att lista de sparade kategorierna. För detta
genererades ännu en komponent, categories, som sedan skulle komma att visas
visas i  admin  genom elementet  <app-categories>. Med router.get('/'..
post-routen  hämtas  samtliga  kategorier  från  databasen,  och  returneras  i  en
objektarray som kan hämtas upp CategoryService-metoden getCategoryList(). 

I komponentens template kunde nu de hämtade kategorierna listas i templaten
med  hjälp  av  Angular-attributet  *ngFor="let  category  of
categoryService.categories"; där  varje  individuellt  objekt  i  arrayen
namnges  category.  Med Angular-syntaxen  {{ category.name }} kunde varje
kategori sedan skrivas ut i användarvyn. 
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Illustration  8:  Mongoose-schemat  för  kategorier  sparade  till
databasen.

Illustration  9:  Service-metoden  'getCategoryList()',
som returnerar samtliga kategorier fårn databasen.
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4.2.8 Ta bort kategori

I templaten skapades även en knapp med Angular-attributet  (click); som vid
musklick anropar komponentmetoden onDelete() där det valda kategori-elemen-
tets id skickas med genom category._id.  I metoden skapades först en konfirmering
av användarens val med hjälp av en JavaScript-window confirm, som om godkänt
(true) skickar en delete-request av kategori med angivet id till kategori-servicen.
 CategoryService skickar i sin tur vidare det valda id:t via adressraden till express-
routen category.js. Om en kategori med angivet id existerar i databasen, tas denna
bort. 

4.2.9 Formulär för nya inlägg

När funktionaliteten för att spara och hämta kategorier var implementerad, kunde
formuläret för nya inlägg i post-form skapas på liknande sätt. Inläggens många oli-
ka inmatningsfält och andra inputs dock gör dess struktur mer komplex än kate-
goriformuläret. För att hantera detta på ett mer strukturerat sätt, användes istället
Angulars FormGroup där varje fält i stället kan separeras för mer komplex valide-
ring i komponenten, med hjälp av en ny FormControl.

16

Illustration 10: Hämtad objektarray av kategorier listas i en tabell i template för
komponenten 'categories'.

Illustration  11: Komponenterna 'category-form' samt 'categories' renderade i 'admin'
för hantering av kategorier.
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Template-formuläret  gavs  nu  istället  attributet [formGroup] med  namnet
“form”. Inmatningsfält för titel och text skapades sedan. I stället för att använda
required-attributet, valideras de inmatade fälten nu, som tidigare nämnt, i kompo-
nenten.  Varje  inmatningsfält  ges  ett  formControlName,  som  sedan  används  av
FormControl och för att skicka data.

Ett paragraf-element såsom “Ange en titel för inlägget” visas om ett fält ej skulle
valideras  korrekt,  exempelvis  med  hjälp  av  raden
*ngIf="form.get('title').invalid" för inmatningsfältet för titel.

FormGroup-validering 

FormGroup erbjuder en mer precis och lättanvänd validering av inmatad data. För
att  utnyttja  denna  funktionalitet,  deklarerades  egenskapen  form av  typen
FormGroup i komponenten. Vid initiering av komponenten ges form värdet av ett
nytt FormGroup-objekt. I detta deklareras nya FormControls för varje sektion av
de inmatade fälten för inläggets titel (title),  text (text),  samt valt kategorinamn
(catId).  I FormControllerna ges sedan instruktioner om vilken typ av data som
godkänns för fältet med hjälp av Validators. Titeln angavs som Validator.required,
det vill säga att det måste ges ett värde, samt en minimilängd på 2 tecken samt en
maxlängd på 200 tecken. En maxlängd på 1000 tecken sattes på inläggets text,
som dock även kan lämnas tomt om så önskas. 

Val av kategori för inlägget

För att ge Anders möjlighet att välja önskad kategori till inlägget, skapades ett se-
lect-element. För att likt tidigare hämta samtliga kategorier från databasen, för att
sedan visa dessa i  select-listan, importerades CategoryService i komponenten. Ef-
ter detta kunde metoden  refreshCategoriesList() skapas, där  CategoryService.get-
CategoryList, likt i komponenten categories, prenumereras på för att hämta samt-
liga kategorier från databasen. Efter detta kunde den returnerade kategori-array-
ens innehåll visas i  post-form-vyn med hjälp av *ngFor, där varje kategori visas i
ett  eget  select  option.  Select-elementet  gavs  sedan  attributet
FormControlName=”catId” för att skicka med den valda kategorin genom att ge
dess option attributet [value]="category.name".
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Illustration 12: Validering av enskilda fält i en FormGroup

Illustration  13: Select-element för att visa hämtade kategorier i formuläret för
'post-form' template
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Nu kunde det inhämtade kategorinamnet sparas som ett värde i det nya inlägget. 

Modellen Post

För vidare validering, skapades som för kategorier även Angular-modellen Post. 

I modellen definierades _id, title, text samt catId av typen textsträng. Utöver dessa
fält definierades även date av typen Date, där tid och datum vid skapandet av pos-
ten ska komma att sparas automatiskt i  PostService, samt fältet  imgUrl, som ska
komma att spara adressen till de bildfiler som ska kunna laddas upp i en backend-
katalog i samband med skapandet av inlägget. 

PostService

Efter att ha skapat  PostService, som likt CategoryService hämtar och skickar data
rörande inläggen mellan Angular och databasen, kunde datan skickas från kompo-
nenten till servicemetoden postPost(). På grund av att FormGroup använts, skicka-
des dock varje fält varför sig som parametrar, för att sedan sättas in i ett nytt ob -
jekt, av typ new FormData, i postPost(). 

Post Mongoose Schema

På samma sätt som för postCategory, skapades funktionalitet för att skicka formu-
lärdatan till express-routen /posts, för att sedan hämtas upp av routern post.js.  I
router.post  byggs ett objekt med värdena hämtade genom  req.body. Utöver detta
byggs även en textsträng i form av adressen till bilden som ska komma att laddas
upp, vilket i detalj beskrivs i avsnitt Komponenten admin under filuppladdning.

Ett Mongoose-schema skapades likt för kategorier, för att en sista gång validera
datan, samt användas vid skickandet av det nya inlägget till databasen. För fältet
date  genereras nuvarande datum vid skapandet med hjälp av  default: Date.now;
vilket specificerar att om inget annat datum-värde skickats med, ska ett datum ge-
nereras i schemat.  Inläggstext samt inläggskategori, som, likt tidigare nämnt, ska
vara valfritt att ange vid skapandet av inlägget och ges därför attributen reuqui-
red: false. 
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Illustration  14: Formuläratan slås  ihop till  ett  FormData-objekt  i
'postService', för att sedan skickas via HttpClient.
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4.2.10 Filuppladdning

Filuppladdningen implementerades med stort stöd från kursen Angular & NodeJS
-  The MEAN Stack Guides[13] exempel på hur filuppladdningsfunktionalitet kan
skapas i MEAN-stacken. 

I template
Utvecklingen påbörjades genom att i  post-form-templaten skapa ett inmatnings-
fält av typ file, som vid klick automatiskt öppnar utforskaren hos användaren, där
denna kan välja en fil för uppladdning. För att faktiskt spara filen till applikationen
behövdes dock ny funktionalitet skapas; tillsammans med möjlighet att kontrolle-
ra filens typ. Anders vill ha möjlighet att dela med sig av bildfiler; och för att und-
vika att exempelvis opassande eller skadliga filer kan laddas upp, bör endast filer
av bildtyp tillåtas.

Input-elementet gavs sedan attributet  change(),  som, för varje gång användaren
väljer  en  ny  bildfil  från  datorn,  anropar  komponentmetoden
onPickedImage($event). I metoden hämtas sedan den valda filens data från input-
elementet  med hjälp  av  syntax  event.target as HTMLInputElement).fi-
les[0]; vars värde ges konstanten file.  Slutligen uppdateras FormGroup:en för
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Illustration 15: Mongoose-schema för nya inlägg
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inläggsformuläret, där fältet image ges värdet av den uppladdade filen. Image ges

även en validator för att en fil måste skickas med vid skapande av nya inlägg, med

hjälp av required. Slutligen läggs även en  asyncValidator till, som asynkront ska
komma att validera att filen är av rätt filtyp. Valideringsfilen ges namnet  [mime-

Type], då filens mime-typ är vad som skall komma att kontrolleras. För att det nya
inlägget ska kunna publiceras, behövs därför att en bildfil valts, samt att denna
godkänts av valideringsfilen.

Filen som skulle komma att användas för valideringen,  skapades sedan i  post-
form-komponentens katalog. Nu kunde filen importeras under namnet mimeType
till  komponenten. Om filen valideras korrekt,  sparas bildens adress till  kompo-
nent-egenskapen  imagePreview;  som, om ett värde har satts, kan visas i kompo-
nentens template. Med enkel styling av elementet, kunde nu en “förhandsvisning”
av den valda bilden visas i formuläret, redan innan formulärdatan skickats till da-
tabasen.

Mime-type validator
Slutligen kunde validatorn skapas. Den utvecklade validatorn består av en Java-
Script-funktion. Med hjälp av observables hämtas datan från den skickade filen,
som sedan läses in som en array. Med hjälp av JavaScript-funktionen Uint8Array
kan mönster och viktig datainformation uthämtas från filen. Den nya arrayen ite-
reras sedan igenom i en for-loop, där värdet från nuvarande index vid varje itere-

ring läggs på till en textsträng. Slutligen används en switch på den hopslagna text-

strängen.  Om  case är  lika  med  "89504e47",  som  står  för  PNG-format,  eller
ffd8ffe0/1/2/3/8, för olika typer av JPEG/JPG, sätts variabeln isValue till  true,  till-

sammans med en break av switchen. Är värdet något annat, sätts isValid till false.
Efter switchen, kontrollerar en if-sats om isValid har värdet false, skickas värdet in-

validMimeType: true med i funktionen, för att indikera att filen ej gått igenom vali-
deringen. Slutligen returneras hela funktionen som en observable.create till kom-
ponenten.

Koden för validatorn utvecklades med stort stöd från följda instruktionsvideor för
filtyps-validering i Maximilian Schwarzmüllers kurs i  MEAN-stacken,  Angular &
NodeJS - The MEAN Stack Guide.
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I  komponenten kan,  om inte  invalidMimieType returnerats  från valideringfilen,
filens värde ges till formuläret. Vid klick på onSubmit()  skickas nu även bildfilen
med till PostService.postPost, med syntax this.form.value.image. 

Spara filen
När  formulärdatan  skickats  från  PostService  till  express-routen  post,  behövdes
funktionalitet för att spara den nya filen i en katalog. För att hantera filuppladd-
ning i node, installerades node-middlewaret Multer. En sista kontroll av filens mi-
me-typ skapades i post-routen genom att först deklarera en konstant, som specifi-
cerar vilka filtyper som filen tillåts vara av. 
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Illustration  16:  Mime-type-valideringsfunktion för  att  kontrollera  om
angivna filer är av bildfilstyp.
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Slutligen jämför filens faktiska  mimetype  med de tillåtna typerna genom syntax
const isValid = MIME_TYPE_MAP[file.mimetype] i  konstanten  storage,
som senare skulle komma att användas i router.post för nya inlägg. Är isValid lika
med true, returnerar validatorn felmeddelandet null efter konvention. Går valide-
ringen ej igenom, returneras felmeddelandet Invalid mime type. Slutligen sätts fi-
lens namn genom filename, där filens originalnamn först sparas till små bokstäver
och samtliga mellanslag (“ “) byts ut till bindestreck (“-”); för att skapa ett filnamn
som med lätthet kan läsas av applikationen samt av webbläsare. Slutligen läggs
nuvarande datum till i textsträngen för filens titel, samt avslutas med filens filtyp
(exempelvis ...jpg). 

I router.post kunde nu uppladdningen till databasen nästlas i ett multer-anrop, där
konstanten storage skickas med som parameter. Om filen sparats korrekt, kan for-
mulärdatan sedan sparas till databasen som tidigare. För den sparade adressen till
inläggets tillhörande bild, sattes nu värdet på imgUrl till nuvarande url, med tilläg-
get ‘/images/’, samt req.file.filename, det vill säga namnet på den nyskapade filen. 

Nu kunde filerna sparas till katalogen images i backend. För att senare visa bilder-
na i Angulars templates, skulle endast img-elementens adresser komma att sättas
till värdet av postens imgUrl; för att visa korrekt bild från images.
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Illustration  17: Konstant för kontroll av
filens mime-type i node.



Utveckling av en modern webbapplikation Mittuniversitetet
Anya Wargentin 2018-06-17

23

Illustration  18:  Sista  kontroll  av  mime-type,  uppladdning  av  fil  till
katalogen 'images' samt skapande av passande filnamn innan sparande av
inlägget till databasen, i Express-routen 'post.js'
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4.2.11 Filkomprimering med gulp

För att undvika att en tungladdad applikation, implementerades en lättare kom-
primering av uppladdade bildfiler. Funktionaliteten påbörjades genom att installe-
ra  Gulp  genom kommandot  npm install --global gulp-cli, samt genom
att skapa behövd gulpfile i rotkatalogen för nodejs efter installationsinstruktioner.

Efter detta kunde gulp-imagemin, som skulle komma att användas för själva mini-
fieringen, installeras. Genom att inkludera de båda modulerna  i post.js, skapades
en ny gulp task  i filen.

I  gulp-task:en  väljs  sedan  samtliga  bildfiler  från  katalogen  images,  som  sedan
komprimeras och sparas till samma katalog. Gulp skriver automatiskt över filer av
samma namn, vilket i detta fall är önskat för att hålla nere antalet sparade filer i
applikationen. Image-task:en körs sedan efter sparandet av den nya filen i router.-
post, genom syntax gulp.series('image')(function(err){… 

Nu komprimeras uppladdade bildfiler något automatiskt vid skapandet av nya in-
lägg.
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Illustration  19:  Gulp  task  för  minifiering  av
samtliga bilder i katalogen 'images'

Illustration  20:  Jämförelse  av  filstorlek  efter  komprimering.  Till  vänster:
okomprimerad. Till höger: komprimerad.
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Illustration  21:  Bild  på  'post-form'-komponenten  renderad  i  webbläsaren,  utan  ifyllt
formulär.
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4.2.12 Visa inlägg

Under formuläret för att skapa nya inlägg i admin, visas samtliga sparade inlägg  i
en kompakt lista för enkel översikt och redigering. 

För att hämta och lista sparade inlägg från databasen i önskad template, generera-
des komponenten posts, som sedan även denna lades till i  admins template. Likt
för categories, hämtades sedan samtliga poster från databasen via post.js och Post-
Service, för att slutligen hämtas genom en prenumeration på service-metoden get-
PostList() från post-komponenten. 

Med Angular-attributet [src] kopplat till ett img-element, kunde postens sparade
adress till  tillhörande bild,  som hämtas ur den returnerade posten med syntax
post.imgUrl, användas som länk för att hämta rätt bild för respektive inlägg. Attri-
butet [alt] sätts till värdet av inläggets titel genom post.title, för att ge bilden en
troligtvis passande alternativ beskrivning för exempelvis skärmläsare och sökmo-
torer.
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Illustration 22: Bild på 'post-form'-komponenten renderad i webbläsaren, ifyllt
formulär redo att skickas.
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Tillsammans med bilden gjordes beslutet att visa inläggets titel, kategori om en
sådan valts med hjälp av *ngIf="post.catId !== 'null', samt inläggets pu-
bliceringsdatum.  Med  hjälp  av  <a routerLink="/post/{{ post._id }}">
skapades en länk till routen kopplad till komponenten post, som skulle komma att
användas för att visa det valda inlägget på sin egen “undersida”. Med skickas även
postens id. Den nya routen definierades likt tidigare routes i app.routing-modulen,
med hjälp av syntaxen {path: 'post/:id', component: PostComponent}.

Routen /post utan :id skapades avsiktligt inte, då endast unika sidor med ett angi-
vet post-id behöver sin egen undersida. En användare som surfar in på /post eller
en post med ett icke-existerande id (som ej hittas i databasen) kommer därför att
omdirigeras till not found-komponenten. 

4.2.13 Ta bort inlägg
Varje listat inlägg har gavs sedan en ta bort-knapp. Vid klick på denna, skickas likt

för categories, inläggets id med ett anrop till metoden onDelete() i komponenten.

Med en konfirmering av beslutet genom en confirm, skickas en delete-request samt
inläggets id först till PostService, sedan express-routen post.js, för att slutligen leta
upp ett inlägg med medskickat id i  MongoDB-kollektionen  posts.  Om ett inlägg
med korrekt id hittas, tas objektet bort från databasen.

Ta bort bildfil

I samband med att inlägget raderas, behövdes även den tillhörande bildfilen, spa-
rad i  katalogen images, tas bort. Detta löstes med hjälp av node-modulen fs, som
importerades till post.js-routen. Genom att först hämta inlägget som skulle komma
att raderas från databasen, kunde den adress som sparats med inlägget modifieras
till en url relativ till  nodejs-katalogen. Med fs.unlink där den nya url:en gavs som
parameter, kunde nu passande fil tas bort i samband med att dess inlägg raderats.
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Illustration  23: Funktionalitet för att ta bort fil  från katalogen 'images'  med
fs.unlink, i Express-ruten 'post.js'.



Utveckling av en modern webbapplikation Mittuniversitetet
Anya Wargentin 2018-06-17

4.2.14 Redigera inlägg

Varje inlägg gavs sedan en redigera-länk. Vid klick på länken, skickas användaren
till  post/:id men med ett query-parametervärde, med hjälp av syntaxen router-
Link="/post/{{ post._id }}" [queryParams]="{ edit: true }". Ad-
ressen leder till “undersidan” för inlägget, men visar på grund av adresstillägget
ett redigeringselement i den unika posten. Se avsnitt 4.4,  Komponenten post för
unika poster, för vidare förklaring av funktionaliteten. 

4.2.15 Filtrering och sortering av inläggen
Den medföljande filter-funktionaliteten i  AngularJS  har av prestanda-orsaker av-

lägsnats dessa från Angular version 2+[31]. Även om liknande sorterings- och fil-
trerings-filter, eller pipes, kan utvecklas på egen hand, var krävande funktioner nå-
got som försökte undvikas under utvecklingen av applikationen. De förhållandevis
högupplösta bildfiler som appen hantera tar tid att rendera. Användning av onödi-
ga, asynkrona hämtningar av data med jämna mellanrum som denna typ av pipes
kräver[31] var något som försökte hållas till ett minimum.

För att söka, filtrera efter kategori samt sortera efter datum, valdes istället att skö-
ta filtrering och sortering direkt i databasen med hjälp av Mongoose, som endast
anropades exempelvis vid klick på en knapp.

Filtrera efter kategori
Funktionalitet för att kunna filtrera de sparade posterna efter en viss vald katego-
ri,  implementerades  sedan.  På  samma sätt  som för  nya poster,  hämtades  först
samtliga kategorier till  ett select-element genom  CategoryService,  som importe-
rats i posts-komponenten. Elementet gavs sedan en ngModel med namnet chosen-

FilterCat, samt attributet change(). Om användaren väljer ett alternativ i select-lis-
tan och på så sätt triggar change, anropas en komponentmetoden filtercat(). 

I  filtercat()  omdirigeras först användaren till  en route där den valda kategorin
även visas som query-parameter adressraden. Beroende på om användaren visar

posts-komponenten via routen /admin eller /home, kommer dock omdirigeringen
naturligtvis att se annorlunda ut. Detta löstes genom att först hämta den nuvaran-
de routen, för att sedan kontrollera om denna innehöll orden admin, med hjälp av
JavaScript-funktionen includes. Beroende på vad som stämde, valdes passande ad-
resser.
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I komponenten finns redan en attribut av textsträngstyp bundet till modellen cho-
senFilterCat  sparad. Den valda kategorin har därför redan satts som attributens
värde, och kan vid anrop användas för att skickas till  PostService likt för tidigare
funktionalitet. För kategoriserings-funktionen, skapades dock en specifik metod i
PostService,  vid namn  getPostCategoryList.  Metoden tar en textsträng-parameter,
som i komponenten sätts till värdet av this.chosenFilterCat, men skickar till skill-
nad från en “vanlig” get  request med kategorins namn i adressraden på samma
sätt som ett unik id skickas med i getPost.

I  post-express-routen,  kunde nu den skickade datan hämtas upp med metoden
router.get('/:category', (req, res) => {...

Den nya routen skapade dock problem med routen för att  hämta unika poster
(router.get('/:id', (req, res) => {...). Express särskiljer inte på de
namn som skickas med i adressraden (id eller category), vilket gjorde att requests
till de olika routerna, även dem för att exempelvis hämta en unik posts innehåll,
plockades upp av samma route. Problemet löstes genom att ge routen till unika in-
lägg i  app.js tillägget  router.get('/post/:id'; vilket tydliggjorde skillnader-
na på requesten för backenden. Om detta är den mest korrekta eller eleganta av
lösningar, kan diskuteras. I router.get(‘/:category användes slutligen Mong-
oose-syntaxen  Post.find({  catId:  req.params.category  },  (err,
docs) => { ..
För att söka efter och returnera samtliga poster där det sparade kategorinamnet
är detsamma som det medskickade kategorinamnet; vilket hämtas genom req.pa-
rams.category.  Går något snett under hämtandet av posterna returneras ett fel-
meddelande samt fel, konverterat till en textsträng, till konsolen. Går hämtandet
korrekt, skickas posterna med en matchande kategori tillbaka till  posts-kompo-
nenten. I templaten sattes till sist den hämtade arrayen av post-objekt till värdet
på den post-array, som listar samtliga inlägg i tempaten. Nu kunde inlägg med den
valda kategorin visas för användaren, beroende på vad denne valt i select-listan.
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Illustration 24: Omdirigering beroende på nuvarande route, i komponentmetoden
'filterCat()'

Illustration  25:  Vald  kategori  skickas  med  i  adressraden  i
'postService'-metoden 'getPostCategoryList()'
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Slutligen behövdes även ett  sätt  att  visa användaren vilken kategori som valts,
samt möjligheten att ta bort filtreringen av kategori. För detta valdes en knapp,
som endast visas om ett värde annat än “ “ är satt till  chosenFilterCat-attributen.
Om ett värde är satt, visas det satta värdet, kategorins namn, i knappen, tillsam-
mans med en “ta-bort”-symbol, i form av ett kryss. Vid klick på knappen triggas ett
click-event där metoden  filterRemove()  anropas.  I  metoden anropas endast den
“vanliga”  getPostList  från PostService som hämtar samtliga inlägg till komponen-
ten igen, tillsammans med en omdirigering till antingen /admin eller /home utan
tillagd kategori-query. Slutligen sätts även chosenFilterCat till ett värde av en tom
textsträng, för fullt återställande av kategorivalen. 

Sortera efter datum

En  funktion  för  att  sortera  de  listade  posterna  efter  publiceringsdatum  i
stigande/fallande ordning, implementerades sedan. En knapp med “toggle”-funk-
tionalitet, det vill säga som vid vartannat knapptryck ändrade sorteringsordning-
en från stigande till fallande, valdes att användas för sorteringen; då endast två val
skulle komma att finnas för funktionen. 

Utvecklingen började därför med att i templaten skapa en knapp med ett (click)-
event kopplat till komponentmetoden  sortDate(). En attribut,   dateSortOrder:
string,  sattes och gavs inititeringsvärdet  “asc”,  för “stigande”. I  sortDate(),  som
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Illustration  26:  Inlägg  vars  satta  'catId'  är  detsamma som medskickad,  valt
kategorinamn, returneras från databasen i routen 'post.js'

Illustration  27: Filter efter kategori valt, för att endast visa inlägg av kategori
'Landskap'; visat i webbläsaren.
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även valdes att anropas vid initieringen av komponenten, kontrolleras värdet av
dateSortOrder. Är värdet == ‘asc’, sätts det till ‘desc’, samt tvärtom; vilket nu
skiftade värdet givet dateSortOrder vid varje klick. Vid initiering av komponenten
sätts därför sorteringsordningen till “fallande”, där de senaste inläggen visas först,
vilket följer vanlig konvention för sortering av poster på webben. Efter att ha ut-
fört en kontroll av nuvarande webbadress likt för kategori-filtreringen, kunde en
omdirigering till en route innehållande det valda datum-sorteringen göras, exem-
pelvis genom syntax  this.router.navigate(['/admin', { filterByDate:
this.dateSortOrder }]);. Slutligen kunde en funktion för att skicka data likt
tidigare till PostService göras med hjälp av metoden getPostsDateSort(), som skulle
komma att skapas i servicen.

Service-metoden utformades likt för att hämta kategorier; men med ett tillägg av
/sort/ i adressraden, för att undvika tidigare problem med förväxling av http-re-
questen. I express-routen post.js skapades slutligen  router.get('/sort/:sortOrder'  .
Här hämtas först det medskickade värdet sortOrder genom req.params.sortOrder.
Om dess värde är detsamma som ‘asc’,  hämtas samtliga poster med Mongoose
samt sorteras efter datum med hjälp av sort().

I metoden står “1” för ascending, eller stigande, ordning. Om värdet är detsamma
som ‘desc’, sorteras posterna i stället efter sort({date: -1}). 

Objekt-arrayen av inlägg sorterade efter datum, kan nu hämtas och visas likt tidi-
gare i templaten för posts; om vartannat i stigande/fallande för varje klick. 

31

Illustration 28: Inlägg returneras sorterade i stigande/fallande ordning beroende på
medskickat värde, i routen 'post.js'
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Illustration  29:  Inlägg  listade  i  komponenten  'posts',  visat  i  webbläsaren.
Inlägget sorteras i fallande ordning vid initering.
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Sökfunktion
Genom ett inmatningsfält vars värde skickas till adressraden vid klick på en sök-
knapp, kunde likt för kategorier ett valt värde skickas från komponent-metoden
filterSeach()  till  PostService  till routen  router.get('/search/:searchText'…
Den medskickade sökfrasen behövde sedan jämföras med samtliga inläggs titlar,
samt texter. För att returnera där åtminstone något av titeln eller texten innehöll
sökfrasen, användes operatorn $or. Slutligen behövde även de innehöll som endast
innehöll frasen kunna returneras. Detta skapades genom att att lägga till en $regex
,  som skapar möjlighet att matcha mönster i textsträngar hämtade i textsträngar.
{$regex : ".*" + req.params.searchText + ".*"}} användes för att re-
turnera titlar och texter vars textsträngar innehöll den medskickade sökfrasen.

Nu kunde de matchande sökresultaten returneras till komponenten, där de listas i
template.
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Illustration  30: Inläggen sorterade i stigande ordning, efter klick på knappen
för datumsortering, visat i webbläsaren.
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4.3 Komponenten post
Routen post/:id för specifika inlägg behövde funktionalitet för att läsa ut inläggets
titel, text, datum, kategori, samt bild. Ett formulär för intresseanmälan, som sedan
skickas med e-post till Anders e-postadress, behövde även skapas. 

4.3.1 Visa inlägg
För att visa korrekt inlägg behövde det inläggs-id som skickats med i adressraden,
hämtas.  Genom  att  importera  ActivatedRoute,  Params  och  Router från
angular/router samt föra in dessa i komponentens konstruktor, kunde en observa-
ble för den nuvarande router-adressen prenumereras på med hjälp av koden
this.route.params.subscribe((params: Params) => {
this.paramId = params['id'];
});
paramId-egenskapen kunde sedan användas för att skicka postens id till PostSer-
vice-metoden getPost. Därifrån kunde adressen med tilläg av post-id:t skickas vi-
dare till express-routen. I routen för post kunde slutligen Express, likt för delete-
Post, hämta upp det skickade id:t och genom Post.findById returnera det specifika
inlägget. Eventuella felmeddelande sågs till att skrivas ut till konsolen, om exem-
pelvis ett felaktigt id skulle komma att skickas med. I post.component.ts skapades
sedan egenskapen post av typen Post, som ges det returnerade inlägget som värde.
Nu kan inläggets data visas i komponentens template; där titel, bild, text, datum
samt eventuell kategori visas på samma sätt som för de listade inlägget i posts. 

4.3.2 Redigera
Funktionalitet för att ge möjlighet till redigering av text-innehåll samt vald katego-
ri för ett inlägg skapades även. Bilden går ej att byta ut eller radera, med resone-
manget att bilden (Anders verk) ska vara den huvudsakliga poängen med inlägget.
Att möjliggöra inlägg utan bild, eller bilder som kan bytas ut, kan möjligtvis göra
applikationen mer “blogglik” än önskat,  när Anders gärna vill  ha en mer av en
portfolio-applikation, där hans verk kan ligga i fokus.

34

Illustration  31:  Sök  efter  fras  returnerar  matchande  inlägg,  i  'posts'-
komponentens template
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Då komponenten posts nu skickade med query-parametern edit vid klick på ett in-
läggs redigeringsknapp i  listan av inlägg,  behövdes parametern på ett  bra sätt
kunna hämtas upp från adressraden. I post.component.ts, skapade därför metoden
checkparams().this.route.queryParams.subscribe((params: Params) => {
I prenumerationen för queryParams kontrollerades det sedan om värdet på para-
metern edit givits värdet true. Om så är fallet, sätts även en boolean-egenskap vid
namn isEdit, som bär ett startvärde av false, till true.

isEdits värde kopplades slutligen även till ett div-element i komponentens templa-
te, innehållande redigeringsformuläret för posten. Om värdet av isEdit är satt till
false, visas inte formuläret genom *ngIf="isEdit". Om “redigeringsläget” där-
emot har aktiverats genom medskicket i adressraden, visas elementet för redige-
ring. Om redigeringsläget ej är aktiverat, visas istället en  redigera inlägg-knapp
med hjälp av det motsatta *ngIf="!isEdit". Ett klick på knappen länkar till re-
digeringsläget, likt redigeringslänkarna i listade poster. 
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Illustration 32: Ett inlägg visat i komponenten 'post'. Redigeringsverktyg visas
för inloggad användare.
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Redigeringsformuläret
I redigeringsformuläret hämtas postens titel, text samt kategori till värdet på in-
put-fält, som sedan, likt i post-form, kan redigeras av användaren.
Knappen Avbryt Redigering ger en komfirmeringsruta på att användaren faktiskt
vill avbryta redigeringen. Om valet är ja, sätts isEdits värde till false, och använda-
ren navigeras om till routen /post med ett tillägg av postens id, sparat i kompo-
nentens egenskap paramId:  this.router.navigate(['/post/' + this.pa-
ramId]);
Nu är användaren ur “redigeringsläget”, och inläggets fält är återställda till det in-
nehåll som tidigare sparats till databasen.
Om submit-knappen i spara redigering istället klickas på, och skickas formulärda-
tan till komponentens onEditSubmit-metod. Här skickas den till PostService-meto-
den putPost, ägnat åt redigering av inlägg. Efter att datan har skickats vidare, sätts
värdet för isEdit till false, och användaren navigeras som för avbrott av redigering-
en, tillbaka till /post/:id för det unika inlägget. 

När formulärdatan nått post.service.ts, skickas den till webbadressen för express-
servern /post/:id, tillsammans med formulärdatan:

return this.http.put(this.baseURL + `/${post._id}`, post);
I  Post-routen i  backend, hämtar metoden  router.put  den skickade datan genom
req.body. Ett nytt post-objekt sparas den hämtade datan efter angiven Post-struk-
tur, som för ett nytt inlägg. Slutligen söks databasen efter ett inlägg med samma id.
Om posten i fråga inte hittas, returneras ett felmeddelande till konsolen. Om pos-
ten hittas, skrivs dess data över med det nya post-objektet:
Post.findByIdAndUpdate(req.params.id,  {  $set:  post  },  {  new:
true }, (err, doc) => {
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Illustration 33: Öppnat redigeringsläge för inlägg.
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4.3.3 Radera inlägg

Med hjälp av samma teknik som användes för att ta bort inlägg direkt från posts-
komponenten, skapades en ta bort inlägg-knapp samt metod i post-komponenten;
som i sin tur skickar med id av posten som önskas raderas från databasen. Då
post-routen användaren befinner sig på efter att posten raderats inte längre exi-
sterar, valdes att omdirigera användaren tillbaka till /admin-routen genom koden
this.router.navigate(['/admin']);

4.3.4 Intresseanmälan

Om en användare är intresserad av att köpa eller endast vill veta mer om ett speci-
fikt konstverk i webbapplikationen, kan denne skicka iväg ett meddelande till An-
ders, som sedan skickas meddelandet via e-post. För att utveckla funktionaliteten,
skickades och validerades formulärdata för användarens namn, e-postadress (för
att ge Anders möjlighet att svara användaren), samt meddelande. Vid submit häm-
tas även den nuvarande postens titel via PostService, för att skickas med i formulä-
robjektet. Bildtiteln skulle komma att användas i mejlet, för att låta Anders veta
vilket inlägg intresseanmälan skickats för. 

När  meddelandet  nått  Express-routen  message.js,  kunde ett  kommande e-post-
meddelande formas med hjälp av node-modulen nodemailer[28].  Genom att följa
w3schools[28] guide för att installera och använda modulen, intallerades först no-
demailer  med  kommandot  npm install nodemailer,  samt  inkluderades  i
message.js.  För att skicka e-post behövd ett korrekt användarnamn och lösenord
för vald service, så som för gmail.

Slutligen kan avsändare, mottagare, ämne och text anges för e-postmeddelandet.
Medskickad meddelandedata användes för att  fylla  dessa fält  tillsammans med
förklarande tilläggstext. För att se till att Anders mottar meddelande själv, sätts
hans mejladress även som mottagar-adressen.

Nu kunde den inmatade datan skickas ett e-postmeddelande genom transporter.-
sendmail(), direkt till Anders inkorg.
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Illustration 34: Test av funktionen för e-post till utvecklaren, i form av inmatad
meddelandedata.
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4.3.5 Kommentarsfält

Ett kommentarsfält där kommentarer kunde skrivas av användare för att sedan
sparas för ett specifikt inlägg,  utvecklades till  en början i komponenterna  com-
ment-form och  comments.  De sparade kommentarerna kopplades till  det inlägg
dem skrivits i genom att spara ett postId med kommentarsobjektet i databasen.
Under arbetets gång uppstod dock osäkerhet kring om detta var något som önska-
des av Anders i applikationen, vilket gjorde att det i slutet av arbetet som denna
rapport innefattar, ej användes i slutprodukten; även om det möjligtvis kan kom-
ma  att  återimplementeras  och  vidareutvecklas  i  framtiden. 

4.4 Autentisering

Endast inloggade användare ska ges möjlighet att nå routen admin. Dessutom ska
endast administratören kunna skapa, redigera och ta bort inlägg och kategorier i
applikationen. 
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Illustration 35: Öppnat intresseformulär för ett unikt inlägg.
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För att skapa behövd funktionalitet, behövdes först möjlighet att registrera använ-
dare skapas, tillsammans med möjlighet att låta dessa logga in. Vid inloggning be-
hövde även en token sparas, samt vid utloggning förstöras, för att ge applikatio-
nens olika delar information om en inloggning skett. Beroende på om inloggnings-
token getts ett värde eller ej, görs vissa routes otillgängliga, vissa HTML-element
dolda, samt vissa funktioner, så som uppladdning, redigering och borttagning av
inlägg och kategorier, omöjliga att utföra.

I avsnittet beskrivs samtliga delar av autentiseringsprocessen och dess implemen-
tering i detalj.

4.4.1 Komponenten login
Efter att komponenten login genererats, skapades ett enkelt formulär med inmat-
ningsfält för e-postadress och lösenord. Inget användarnamn eller annan informa-
tion valdes att sparas, då inloggningsfunktionen endast planeras vara ämnad An-
ders. Komponenten ges även ingen länk i applikationens navigationspanel; då in-
loggning inte ska vara en relevant del  för webbapplikationens besökare. Av säker-
hetsskäl togs därför valet att helt dölja funktionaliteten för användare som ej har
kunskap om inloggningsmöjligheten, med förhoppning att på så sätt  inte väcka
onödigt intresse hos obehöriga.

Då formuläret endast innehåller två fält, används NgForm för att skicka och valide-
ra data.  Båda fält ges attributet required, där fältet för e-postadress ges inmat-
ningstypen email tillsammans med attributet  email. Attributet skapar, likt requi-
red, en validering av att den inmatade adressen direkt i templaten. Är inmatnings-
datan av e-post-typ; det vill säga innehåller tecken som @ och ., går den igenom
valideringen. Från komponenten hämtas formulärdatan och skickas, likt i tidigare
komponenter med en observable till servicen AuthServices metod login, som kom
att skapas efter formuläret.

4.4.2 Komponenten register
För att registrera nya konton, skapades komponenten register. Komponenten gavs
ingen route i app-routing.module och planeras inte vara tillgänglig för användare,
då endast Anders behöver ett konto; men tänktes möjligtvis vara bra att ha för
framtida utveckling. Komponenten gavs ett formulär nästintill identiskt med login,
där endast namngivningen ändrades. I metoden onRegister() skickas i stället for-
mulärdatan till AuthService-metoden createUser().

4.4.3 user.js
Likt för inlägg, skapades express-routen user.js  i projektets backend; vars routes
för “signup” även läggs till i app.js-filen.

4.4.4 Mongoose Schema
Ett Mongoose-schema för användare skapades sedan i katalogen  models;  där de
båda fälten (email samt password) sattes som required och av typen textsträng.

Validering av unika mejladresser
För att undvika att två konton skapas under samma mejladress, togs två återgär-
der. Först Importerades mongoose unique validator till schemat. Genom validatorn
kunde nu  email  även ges fältet  unique: true, vilket hjälper MongoDB att anpassa
sparad data för unika mejladresser[13]lektion 94 .
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För att förbjuda upprepande e-postadresser i databasen, behövdes dock ännu en
åtgärd  utföras.  Genom  att  installera  paketet  mongoose-unique-validator.  Valide-
ringen implementeras slutligen genom koden  userSchema.plugin(uniqueVa-
lidator);, som anropas efter schema-deklarationen och skickar det nya sche-
mat genom unique-valideringen.

4.4.5 Hashing av lösenord
I user.js måste det medskickade lösenordet hashas innan det sparas till databasen,
vilket görs genom bcrypt-modulen. Lösenordet hämtas genom req.body.password,
och krypteras brcrypt.hash(), där lösenordet och salt skickas med. Medskickade e-
postadresser tillsammans med de hashade lösenorden, kunde nu sparas till data-
basen.

4.4.6 AuthService
Servicen  AuthService  skapades för att,  likt andra services,  skicka och hämta in-
loggningsdata från backend. För att validera datan skickad med service-metoden
createUser,  skapades även en Angular-modell, där email samt password sattes till
att vara av typen textsträng.

4.4.7 Token
Vid inloggning i en traditionell, “mångsidig” webbplats sparas inloggnings-session
som sedan skickas servern med hjälp av en cookie. Denna teknik fungerar dock
inte i en Single page application, där node-backend och angular-frontend är sepa-
rerade utan säker direktkommunikation där exempelvis en cookie kan skickas.
[27]

För att spara en verifiering för att användaren är inloggad i applikationen, använ-
des i stället en json web token sparad i local storage. Token innehåller en unik och,
om säkerhetsåtgärder följs, säker hashing, som genereras av servern och som se-
dan även är det enda som kan validera den. För att kunna skapa tokens, installera-
des Nodemodulen jsonwebtoken genom kommando
npm install --save jsonwebtoken, som sedan inkluderades i user.js.

I user.js skapades sedan routen router.post för routen /login; för att användas vid
inloggning för registrerade användare. Först kontrolleras om en användare med
angiven e-postadress existerar i databasen. Endast om det är fallet, kontrolleras
det angivna lösenordet. För att jämföra hashade lösenord i databasen med det giv-
na, ohashade lösenordet, används bcrypt.compare. 

Nu kunde slutligen en konstant vid namn token skapas, för att hålla önskad token.
För att skapa denna användes syntax jwt(jason web token).sign, där sedan använ-
darens e-post och användar-id skickas med. Slutligen skickas även en egen secret
key, i form av en av utvecklaren angiven textsträng, som även den skickas med i to-
ken-textsträngen i syfte att öka säkerheten. 

Attributen expiresIn gavs till token, som sätter en tid för hur lång tid som ska gå in-
nan token tas bort, och användaren behöver logga in igen. Vid en godkänd inlogg-
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ning skickas slutligen en respons tillbaka till service-metoden login, där värdet av
token skickas med. Nu kunde det genererade värdet även användas i frontend.

4.4.8 Middleware för autentisering för express-routes
För att se till att inlägg inte kunde skapas av icke-inloggade användare, skapades
ett  middleware i  NodeJS,  vars returnerade  värde kontrolleras  i  express-routen
post.js, innan kommunikation med databasen sker. Middlwaret skapades i en egen
fil och gavs namnet check-auth.js.  Värdet av req.headers.authorization, där token-
värdet ska komma att skickas med, hämtas och tilldelas konstanten  token.  Med
hjälp av jwt.verify verifieras sedan att den medskickade token är valid, genom att
skicka med parametern  token  samt den givna “hemligheten” i form av utveckla-
rens valda textsträng.

Godkänns medskickad token, exekveras next(), som hoppar kodstycken varpå näs-
ta  rad  i  metoden  där  middlwaret  inkluderats,  kan  exekveras.  Om  ingen  token
skickats med, eller inte kan matchas av servern, returneras i stället ett felmedde-
lande. 

Nu kunde middlewaret inkluderas i önskad backend-fil,  såsom  post.js  och  cate-
gory.js, och anropas högst upp i metoderna för post, put och delete.  På så sätt be-
hövde en godkänt token skickas med, för att skapa och hantera applikationens in-
lägg.

4.4.9 Token i front-end
I Service-metoden  login()  kunde nu token-värdet hämtas upp och ges värdet på
service-egenskapen token. Här kunde även en timeout sättas utefter det i backend
satta expiresIn-värdet. När tiden gått ut, anropas metoden logout, där det satta to-
ken-värdet sätts till null och token-timern återställs, inför nästa inloggning.

4.4.10 Interceptor
För att sedan ge möjlighet att kontrollera inloggningsstatus i  andra services så
som PostService, behövdes ett sätt att kontrollera token-värdet även utanför Auth-
Service. För att göra detta skapade en Angular-interceptor, där värden medskicka-
de i samtliga Angular Http-requests kan sättas till önskat värde. För att använda
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Illustration 36: Verifiering av användarens inloggningsstatus via middleware.
Anropas innan post, put och delete-funktionalitet i Node.
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Angulars  inbyggda funktionalitet  för  interceptors,  skapades filen  auth-intercep-
tor.js, vars klass implementerade HttpInterceptor. AuthService  importeras sedan i
filen. Nu kan service-metoden getToken(), som returnerar satt tokenvärde, anro-
pas och spara till en konstant i  intercept-metoden. Efter detta hämtas sedan den
skickade Http-requesten, som ges ett header-värde för  authorization,  som satts
som värde i middlewaret i backend, till det hämtade token-värdet.

I samtliga skickade Http-requests läggs nu token-värdet till, för att sedan vidare
exekveras likt tidigare. Efter detta skapas metoden  intercept(),  som kommer att
anropas vid varje Http-request inom Angular-applikationen. För att kunna använ-
da interceptorn i  applikationen,  behövde den slutligen inkluderas i  app.module
under providers.

4.4.11 I templates
För att kunna dölja önskade objekt,  så som  logga ut-knappen eller  redigera/ta
bort-knappar för inlägg om användaren ej är inloggad, kunde AuthService nu im-
porteras till önskad komponent. I servicen skapades metoden authStatusListener,
som skulle komma att användas som en lyssnare för om användaren är inloggad
eller ej. Vid inloggning i sätts dess värde till true i AuthService, medan ett klick på
knappen Logga ut sätter värdet till false. Dess värde skickas sedan med en obser-
vable, vars värde kontinuerligt sedan kan kontrolleras i komponenter. Nu kunde
det returnerade värdet ges till en komponent-egenskap, vars värde sedan använ-
das i templaten för att visa/dölja element; med *ngIf.  Nu kunde Logga in döljas i
header-komponenten, samt redigera och ta bort i posts- och post-komponenterna.

4.4.12 Routeguards
För att undvika att icke-inloggade ens kan nå routen  admin,  sattes en så kallad
routeguard upp; vari de önskade routerna där inloggning krävs, kan specificeras. 
I filen auth.guard.ts implemterades Angular-funktionaliteten CanActivate till Auth-
Guard-klassen.  För  att  kontrollera  användaren  inloggningsstatus,  importerades
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Illustration  37:  Interceptor  för  skickade  Http-requests  i  Angular-
applikationen.
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AuthService till filen. Nu kan inloggningsvärdet hämtas via servicen. Är använda-
ren inte inloggad, dirigeras denna om till  /login-routen. Efter detta kunde  Auth-
Guard inkluderas i  app-routing-filen  som en  provider.  Nu kunde tillägget  Auth-
Guard läggas till i behövda routes genom canActivate:, för kontroll av inloggnings-
status.

4.4.13 Local Storage
För att kunna spara inloggnings-token även om applikationen startas om, behöver
dess värde sparas i det  local storage  som erbjuds av webbläsaren. I  AuthService
skapades metoden saveAuthData(), som ges sparad token och expirationsdatumet
för denna. med syntax  localStorage.setItem(‘token’, token);  samt en
motsvarande rad för datumet.   För att kunna rensa local storage-datan, skapades
metoden clearAuthData() där datan sedan tas bort med syntax localStorage.-
removeItem(“... 
ClearAuthData valdes sedan att anropas från logout(), medan saveAuthData() an-
ropades i metoden login(). Metoden autoAuthUser() skapades sedan för att hämta
sparad data från local storage, samt kontrollera att satt expirationsdatum fortfa-
rande gäller. Om sant, sätts en ny timer i förhållande till det expirationsdatum som
hämtats från local storage, tillsammans med hämtad token, som sätts till värdet av
service-egenskapen  token.  Slutligen kunde metoden anropas direkt vid uppstart
av applikationen, genom att importera AuthService och anropa authoAuthUser() i
app.component.ts.
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Illustration  38: Routeguard för auktorisering. För routes där guarden används,
omdirigeras icke-inloggade användare till '/login'.
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4.5 Komponenterna home, about, och contact

För de resterande routerna /home, för applikationens startsida, /contact, för kon-
taktinformation till Anders, samt /about, med information om Anders, återanvän-
des tidigare implementerad funktionalitet med fokus på design.

4.5.1 Responsivitet

För att göra applikationen lättanvänd på så många skärmstorlekar som möjligt, så
som mobiltelefoner och surfplattor, användes CSS-media queries[20]. På mindre
viewports  visas exempelvis  färre kolumner på startsidan och en,  tidigare dold,
mobil-meny  ersätter  applikationens  ”vanliga”  navigationspanel.  För  valet  av
”break-points”, som specificerar vilka viewport-mått som ska använda vilken que-
ry, följdes w3schools guide[20].
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Illustration 39: Sidhuvud och 'Login'-komponenten innan inloggning skett.

Illustration 40: Sidhuvudets nya alternativ efter autentisering i form av länk till
routen 'admin', samt knapp för utloggning.
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4.5.2 Home

För att bygga applikationens startsida användes funktionaliteten från posts för att
lista inläggen och möjliggöra sök, filtrering och sortering av inläggen. Om använ-
daren är inloggad, visas även val för att redigera eller ta bort inlägg. Listningens
design ändrades med hjälp av mindre CSS- och JavaScript-funktionalitet vid så-
dant som ”hover” med muspekaren. För att visa inläggen i ett pussel-liknande rut-
mönster, användes CSS-kolumner.

4.5.3 About

Om Anders visar bild samt textinformation om Anders Ferm, och är på så sätt sta-
tisk och simpel i sin uppbyggnad.

4.5.4 Contact

Kontakt ger kontaktinformation samt ett modifierat formulär, som likt för intres-
seanmälan för ett inlägg, skickar e-post till Anders i form av det meddelande som
skickats med formuläret.
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Illustration  41:  Home'-komponenten  för  ej  inloggade  användare,  med
exempelbilder. Vid hover visas inläggets titel, kategori samt datum.
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4.6 Skydd av personuppgifter

Att som utvecklare göra allt i sin makt för att skydda lagrade personuppgifter, kan
möjligtvis anses ha varit en hörnsten för etisk webb- och mjukvaruutveckling se-
dan de första datalagrande webbplatserna. 

Efter införandet av Dataskyddsförordningen 25 maj 2018, togs detta dock från ett
moraliskt dilemma till lag, med stor återverkning där lagen bryts[26]. I Anders ap-
plikation lagras visserligen endast data från Anders själv i form av e-postadress
och lösenord. Vid inloggning sparas en autentiserings-token i local storage,  där
den ej kan nås av andra än användaren själv. Sparad data innehåller ingen direkt
information om den inloggade användaren,  och förstörs dessutom automatiskt
inom en vecka, vilket på så sätt kräver en ny inloggning.
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Illustration 42: Redigeringsalternativ i 'home'-komponenten, visat för inloggad
administratör.
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För att erbjuda Anders trygghet vad det gäller hans konst samt sparad inlogg-
ningsuppgifter, kommer applikationens lagrade data tas bort, ändras eller flyttas
utan frågor om så önskas av Anders; efter GDPRs regler[26]. Slutligen ges Anders
även full tillgång till publicerad MongoDB-databas och Node-server.

4.7 Publicering

Då applikationen har mer av ett hobbysyfte för Anders kommer publicering att
ske vid ett senare skede, när Anders har fotografier av önskade verk tillgängliga
för publicering.

Publiceringen kommer att utföras genom tjänsten mlab[19], för hosting av Mong-
oDB-databasen, samt Heroku[18]s Hobby-alternativ, för NodeJS-hosting. 
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5 Resultat
I avsnittet presenteras arbetets resultat, samt huruvida detta följer de mål som 
satts för arbetet. Avsnittet delas upp i två sektioner; en för målen satta för den ut-
vecklade applikationen, samt en för målen satta för rapporten.

5.1 Webbapplikationen

I sektionen gås varje målpunkt satt för den utvecklade applikationen igenom, för
att se om målet uppnåtts.

• ”På ett stilrent och inbjudande sätt visar Anders verk för intresserade be-
sökare”.  Applikationens struktur och design har, med hjälp av stöd från nypubli-
cerade kurser och dokumentering[13][9] försökt att hållas till moderna och re-
kommenderade tekniker.  Då Anders under arbetets gång inte hade bestämt sig
vad det gäller val av färgtema, logotyp, eller vilka av hans verk som skulle komma
att visas, blev den resulterande designen något tråkig, och möjligtvis därför inte så
”inbjudande” som planerat.

• ”Erbjuder möjlighet till direktkommunikation mellan Anders och intresse-
rade besökare”.  Genom den meddelandefunktion, kopplad till Anders e-post för
notifikationer, skapades möjlighet till kommunikation både på inläggens undersi-
dor, samt på undersidan Kontakt. Det från början planerade och utvecklade kom-
mentarssystemet för inläggen, hade möjligtvis skapat ännu fler kommunikations-
tillfällen mellan användare och Anders; något som tidigare nämnt kan komma att
återimplementeras. Ett mer elegant e-postsystem än nodemailer samt vidare de-
sign av de skickade mejlen, skulle säkerligen kunna skapas. Utöver detta tycks det
satta målet dock ha uppnåtts.

• ”Med lätthet kan hanteras av Anders utan större, om någon, hjälp utifrån” .
För majoriteten av funktionerna, så som inloggning, hantering och uppladdning av
applikationens material, tycks detta mål ha nåtts. För applikationens mer statiska
undersidor, så som Kontakt och Om Anders, skulle dock även redigeringsalternativ
där Anders själv kan uppdatera informationen om sig själv kunna ges. 

• ”Följer modern standard för webbutveckling vad det gäller säkerhet, etik,
användbarhet samt responsiv design”. Säkerhet och etik var något som gavs för-
hållandevis mycket tid och omsorg inom projektet; åtminstone för en webbappli-
kation som inte sparar stora mängder känslig data. Validering av inmatad data,
uppladdade filer och inloggningsuppgifter utfördes både i applikationens templa-
tes och komponenter, Angular-modeller, externa valideringsfiler, samt i backend
genom Mongoose-schemanoch NodeJS-funktionalitet.

Responsiv design utvecklades med hjälp av media queries efter  w3schools  stan-
dard[20]; men hade troligtvis kunnat utvecklas snabbare och på ett mer standar-
diserat sätt med hjälp av exempelvis Bootstrap-klasser. På grund av applikatio-
nens mindre storlek samt utvecklarens dåliga kunskaper gällande Bootstrap, lades
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mer tid på lärandet av andra tekniker, och den responsiva designen, tillsammans
med övrig design, utvecklades mer ”manuellt”.

Användbarheten hölls troligtvis förhållandevis god under arbetets gång, då stan-
darder för utveckling och strukturering av templates samt namngivningsstandard
följdes efter hämtad kunskap från dokumentation och kurser. Vad det gäller till-
gänglighet, i form av exempelvis av en hålla applikationen snabbladdad för använ-
dare med en mer långsam uppkoppling, kan vidare förbättringar definitivt göras.
Några exempel på vidare utveckling är ytterligare komprimering av bildfiler kom-
binerat med en nedskalning i bildstorlek samt minifiering av kodfiler, med hjälp av
exempelvis Gulp.  

5.2 Rapporten

I sektionen besvaras om de mål som satts för rapporten har uppfyllts, samt de frå-
gor som ställts i rapportens inledningsavsnitt.

• ”Ge insikt i hur en modern webbapplikation kan komma att utvecklas”. Ap-
plikationen utvecklades visserligen av en novis inom MEAN-stack-utveckling; men
processen gav förhoppningsvis insikt i att många vanliga uppgifter, så som filupp-
laddning, inloggning, säkerhet, CRUD-funktionalitet, komprimering och e-postut-
skick, definitivt kan utföras av en modern mjukvarustack.

• ”Besvara frågan om de moderna utvecklingsteknikerna kan utföra några av
de mest typiska uppgifterna på internet. Om ja, även besvara om dessa tycks
ha några fördelar över sina föregångare”. Även om inlärningskurvan definitivt
var stor, tycks många fördelar faktiskt finnas med MEAN-stacken, jämför med ex-
empelvis  LAMP-stacken[25]. För att ens använda sig av en Angular-applikation,
krävs att applikationens genererade struktur och mer precisa kod följs. Även om
detta kan upplevas tidskrävande i början, skapar det också mindre förvirrande fel
i slutprodukten. Att med lätthet kunna återanvända exempelvis en komponent på
tre platser i applikationen utan många rader kod, tycks oerhört smidigt. NodeJS
och MongoDBs flexiblitet och lätta setup kan även detta ses som en stor fördel un-
der utvecklingen.

Att stacken inte har funnits lika länge på marknaden märks dock i situationer där
fel faktiskt uppstår, eller där ingen tidigare dokumentation tycks existera för vissa
typer av vanlig funktionalitet, så som sök- och sorteringsfunktioner för Angular
2+. Den mindre erfarne utvecklaren får därför höfta egna lösningar, kanske ofta in-
nehållande ineffektiv ”fulkod”; något som tyvärr fick göras för utvecklingen av vis-
sa delar av applikationen.

Slutligen kan Angular tänkas skapa problem, med sina många och ofta vitt skilda
versioner. Skiftet från AngularJS till Angular 2+ var visserligen det mest drastiska
vad det gäller struktur och funktionalitet,  men även efter detta görs ändringar
som ofta tvingar utvecklaren att omstrukturera applikationen och syntax. Detta
skulle förstås kunna upplevas som frustrerande, kanske inte minst för större före-
tag, där enorma system kan komma behöva uppdateras med jämna mellanrum.
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6 Slutsatser
Utvecklingsprocessen blev betydligt mer krävande än jag tänkt mig; huvudsak-
ligen på grund av Angular. Jag hade endast jobbat lite med AngularJS sedan ti-
digare vilket var fantastiskt kul; men så enormt annorlunda från senare versio-
ner av ramverket!

Efter mycket frustration och förvirring, lossnade det dock vad det gäller det 
”nya tankesättet” och arbetet blev i stället väldigt kul och lärande. Att få bygga 
något lite större från ”scratch” har varit enormt givande, även om det, som 
nämnt i resultatavsnittet, förstås finns en stor mängd saker att fila på i arbetet. 

Att jobba för Anders gav, både på gott och ont, stor frihet. Även om han säger 
sig vara nöjd med arbetet har jag inte fått mycket feedback från andra utveckla-
re. På så sätt finns förstås stora fördelar med att jobba för ett företag där du 
kanske inte får möjlighet att implementera så stora delar av applikationen själv, 
men där andra med större erfarenhet än dig ofta finns på plats för råd.

Fördelen med att till stor del tvingats lösa problem på egen hand, är att jag har 
lärt mig mycket inom ett förhållandevis brett spektrum av olika typer av funk-
tionalitet. Arbetets och rapportens fokus blev därför också betydligt mer funk-
tions-fokuserat än tidigare tänkt; då utvecklandet av detta innefattade en så pass
stor del av arbetstiden.

Överlag är jag nöjd med det arbete som utförts; och känner framförallt att stora 
mängder kunskap förvärvats.
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