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Sammanfattning
Syftet har varit att utveckla en webbaserad köp- och säljmarknad för begagnad 
kurslitteratur, i första hand avsedd för Mittuniversitetets studenter. Avsikten var 
att  underlätta  inköp  och  försäljning  av  begagnad  kurslitteratur  som 
förhoppningsvis  ökar  intresset  av  att  köpa  obligatorisk  kurslitteratur. 
Webbutvecklingen  har  genomförts  i  Windowsmiljö  med  programspråket 
ASP.NET C# och designmönstret MVC. Genom en enkätundersökning som har 
besvarats  av  ett  antal  av  Mittuniversitetets  studenter  har  några  uppsatta 
funktionskrav utformats och implementerats. Webbapplikationen har betraktats 
som färdig  när  samtliga  funktionskrav  inklusive  några  verifierbara  mål  som 
berör  webbapplikations  prestanda  uppnåddes.  Slutprodukten  är  en 
webbapplikation med grundläggande funktionalitet för att sälja, köpa, byta och 
skänka kurslitteratur som utan problem klarar av 5 000 simultana användare 
samt bibehåller bra söktider i databasen. Examensarbetets prestandatester har 
visat att en enkel webbserver utan problem klarar av 5 000 simultana användare 
oberoende  av  användarbeteende  och  att  den  implementerade  sökningen  är 
snabbare än den konkurrerande sökningen Lucene.NET. Testerna har även visat 
att  presentationen  av  data  från  sökning  kan  ha  en  stor  betydelse  för 
webbapplikationens  prestanda  när  ett  färre  antal  sökta  rader  i  databasen 
genomsöks.  Fortsatt  arbete  kan  vara  vidareutveckling  av  funktionalitet  eller 
icke-funktionella  förbättringar  såsom stöd  för  flera  språk.  På  detta  sätt  kan 
samtliga studenter ta del av webbapplikationen.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion, Webbapplikation, Webbutveckling, 
ASP.NET C#, Entity Framework , Model-View-Controller, JavaScript, HTML, 
CSS, SQL, Objektorienterad programmering.
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Abstract
The aim was to develop a web-based application for which students at  Mid 
Sweden University can easily buy and sell course literature. The purpose is to 
facilitate the buying and selling of literature which hopefully will increase the 
interest in buying the mandatory course literature. The web development was 
conducted  in  a  Windows  environment  using  the  programming  language 
ASP.NET C# and MVC design pattern. Based on the answers to a questionnaire 
survey  completed  by  students  at  Mid  Sweden  University,  some  functional 
requirements have been designed and  implemented. The web application was 
considered  complete  when  all  the  functional  requirements,  including  the 
verifiable goals had been achieved. The product is a web-based application with 
basic  functionality  for  selling,  buying,  exchanging  and  donating  course 
literature which has the abillity to deal with 5 000 simultaneous users while 
maintaining fast search times in the database. The thesis performance tests have 
shown  that  a  simple  web  server  has  the  ability,  without  there  being  any 
problems, to handle 5 000 simultaneous users regardless of user behavior. The 
tests also indicates that the implemented search is faster than the competing 
search technique Lucene.NET and that the presentation of data from a search 
can have a significant impact on the web application's performance when a low 
number of  rows in the database is  searched.  Future work could involve the 
further  development  of  functional  or  non-functional  enhancements  such  as 
support for multiple languages. This will then enable more students to use the 
application.

Keywords: Human-computer-interaction, Web application, Web development, 
ASP.NET C#, Entity Framework , Model-View-Controller, JavaScript, HTML, 
CSS, SQL, Object-oriented programming.
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1 Introduktion
Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  utveckla  en  webbaserad  köp-  och 
säljmarknad  för  begagnad  kurslitteratur  i  första  hand  avsedd  för 
Mittuniversitetets studenter. Examensarbetet har utförts under vårterminen 2012 
vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Avsikten  med  denna  köp-  och  säljmarknad  är  att  underlätta  inköp  och 
försäljning av begagnad kurslitteratur som förhoppningsvis ökar intresset av att 
köpa obligatorisk kurslitteratur.

I  kapitel  1  beskrivs  examensarbetets  bakgrund  och  tillvägagångssätt. 
Introduktionen omfattar  bakgrund och problemmotivering, övergripande syfte, 
avgränsningar, verifierbara mål samt översikt.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Problemmotiveringen  utgår  från  den  mängd  lappar  som  sätts  upp  på 
anslagstavlorna vid Mittuniversitetet i Sundsvall, där studenter köper eller säljer 
sin kurslitteratur. 

Idag finns det inget system för att sälja, köpa, skänka eller byta kurslitteratur på 
ett smidigt sätt mellan studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Ett flertal av 
Mittuniversitetets  studenter  använder  anslagstavlorna  där  lappar  med  den 
kurslitteratur som säljes sätts upp tillsammans med säljarens kontaktinformation 
i form av urklippta kontaktlappar som intresserade köpare kan dra av. Det finns 
dock en hel del nackdelar med detta. 

Den första nackdelen är att säljaren ständigt måste återkomma till sin säljes-
annons för att stryka de böcker som redan är sålda. Detta tas sällan på allvar och 
leder till att folk kontaktar säljaren som i sin tur meddelar att boken redan är 
såld. De personer som säljer sin kurslitteratur på anslagstavlor har en tendens 
att sätta upp säljes-annonsen på ett flertal tavlor och det är förmodligen därför 
många slarvar med att stryka de böcker som blivit sålda eftersom det då måste 
ske på alla uppsatta anslag. Den andra nackdelen är att det sitter ett begränsat 
antal kontaktlappar som går att dra av, vilket kan leda till att köpare tar lappar 
och sedan inte hör av sig eller ännu värre: en köpare plockar alla lappar för att 
slippa konkurrens och sedan inte hör av sig till säljaren.

På senare tid har ytterligare ett alternativ introducerats, vilket är en Facebook-
sida som heter  Studentlitteratur Mittuniversitetet  där studenter kan köpa och 
sälja sin kurslitteratur. Dock är sidan begränsad, rörig och icke-användarvänlig 
eftersom den inte är gjord för det den används till. 
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Det  går  inte  att  göra  sökningar,  ändra  sin  annons  eller  ladda  upp  bilder. 
Dessutom blandas köpes-, säljes- och bytesannonser utan struktur.

1.2 Övergripande syfte
Avsikten med arbetet är att underlätta inköp och försäljning av kurslitteratur för 
studenter  vid  Mittuniversitetet  i  Sundsvall  genom att  utveckla  en  säker  och 
användarvänlig webbaserad köp- och säljmarknad för kurslitteratur. 

1.3 Avgränsningar
I utvecklingen negligeras kortbetalning som betalningssätt. Webbapplikationen 
kommer därmed att begränsas till enbart kontantbetalning. Eftersom köpare och 
säljare studerar vid samma universitet är detta inte ett problem.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Prestandaproblemen kan uppstå i alla lösningar av tekniska problem. Detta kan 
leda till dålig användarvänlighet eller göra så att webbapplikationen kraschar. 
Nedan följer några mål som är uppsatta för webbapplikationen.

– Utföra prestandatester och jämföra den implementerade sökningen 
gentemot andra konkurrerande lösningar för sökning. Hur stor vinst har 
den implementerade sökningen?

– Utföra prestandatester för att ta reda på maximalt antal möjliga 
simultana användare. Är det möjligt att ha 5 000 simultana användare? 

– Utföra prestandatester för att jämföra hur presentation av sökresultat kan 
försämra eller förbättra applikationens prestanda och laddningstider. Hur 
stor påverkan har presentation av data?

Utöver de uppsatta målen som berör webbapplikationens prestanda finns några 
mål som berör webbapplikationens funktionalitet. Funktionaliteten anses vara 
komplett  när  slutprodukten  har  uppnått  målen  eller  funktionskraven  som är 
uppsatta i kapitel 3.

1.5 Översikt
Rapporten inleds med en beskrivning av bakgrundsmaterial i kapitel 2. I kapitel 
3  beskrivs  de  metoder  som  använts  före  och  under  utvecklingen  av 
webbapplikationen för att uppnå projektets uppsatta mål. I kapitel 4 analyseras 
problemställningen  samt  beskrivning  av  lösningsalternativ.  I  kapitel  5 
presenteras de resultat som uppnåtts och i kapitel 6 diskuteras resultatet.

2
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2 Bakgrundsmaterial
Kapitel 2 innehåller bakgrundsinformation inför kommande kapitel.

2.1 Implementation och användargränssnitt
I kapitel 2.1 beskrivs de tekniker som använts vid implementation och 
webbapplikationens användargränssnitt.

2.1.1 Hypertext Markup Language
Hypertext Markup Language (HTML) är ett märkspråk som används för att 
strukturera text och medier på webbsidor. Detta sker med hjälp av taggar som 
beskriver innehållet i dokumentet. Se figur 2.1.

 <h1> Taggen h1 beskriver innehållet som en rubrik </h1>
 <p> Taggen p beskriver innehållet som en paragraf  </p>
 <ol> Taggen ol beskriver innehållet som en ordnad lista </ol>

Figur 2.1: HTML-taggar som beskriver innehållet i ett dokument.

Taggarna är avgörande för hur innehållet tolkas av webbläsaren samt hur 
innehållet presenteras för användaren. Syftet med HTML är att strukturera 
information och därför rekommenderas att all grafisk presentation av HTML 
sker med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS). [1]

HTML är en webbstandard av World Wide Web Consortium (W3C) och stöd 
för HTML är därför implementerad i alla moderna webbläsare såsom Internet 
Explorer, Safari, Opera, Google Chrome och Mozilla Firefox. [2]

2.1.2 Extensible Markup Language
Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk såsom HTML, men det 
finns en del olikheter. XML används för att skicka data och information mellan 
datorer och olika system som normalt inte är avsedda för att kommunicera med 
varandra. Utöver detta kan XML användas för att spara data och på så sätt 
fungera som en enklare databas. En av fördelarna med XML är att det är lätt för 
en människa att förstå. Värt att notera är att XML, till skillnad från HTML, inte 
är ett språk som är skapat med ett antal begränsade och förutbestämda taggar. I 
HTML ändras inte taggarna oavsett vem som använder dessa. I XML skapar 
programmeraren sina egna taggar och språket handlar mycket om konsten att 
skapa dessa i första hand. Se figur 2.2 hur taggar kan skapas och användas.

3



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

< customers >
     < customer id=”1” >
          < name >Doe John< /name >
          < phone >555-123-456< /phone >
     < /customer >
     < customer id=”2” >
          < name >John Doe< /name >
          < phone >555-123-456< /phone >
     < /customer >
< /customers >

Figur 2.2: XML-taggar som beskriver en adressbok med kunder för ett företag.

När en dator läser detta XML-dokument har den ingen aning om hur den ska 
tolka eller läsa dokumentet. För att en dator ska kunna förstå dokumentet 
behövs scheman. Det schema som dokumentet är kopplat till specificeras i 
dokumentets rotnod, se figur 2.3. Idag användsXML Schema Definition (XSD) 
som är en efterträdare till Document Type Definition (DTD). Syftet med ett 
schema är att definiera alla taggar och element i dokumentet, specificera vilken 
typ av data eller information som finns i respektive tagg eller element (heltal, 
flyttal, id eller sträng) samt att beskriva relationen mellan taggarna. Att beskriva 
relationen är viktigt eftersom ett XML-dokument ofta innehåller främmande 
nycklar (foreign keys) till andra element och taggar i dokumentet och det finns 
ingen chans att datorn listar ut detta på egen hand. [3]

< customers xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="adressbook.xsd" >
Figur 2.3: Associerar XML-dokument med ett XML-schema.

För att presentera ett XML-dokument på ett snyggt sätt används Extensible 
Stylesheet Language (XSL). XSL gör därmed samma sak för XML-dokument 
som CSS gör för HTML-dokument. 

XSL är en kombination av tre tekniker vilket gör XSL till en teknik som 
hanterar mer än endast presentation av dokumentet.

• XSLT – Ett språk som omvandlar XML-dokument.
• XPath – Ett språk för att navigera i XML-dokumentet.
• XSL-FO – Ett språk för att formatera XML-dokumentet.

XML kan användas för att skapa andra språk. Det finns ett flertal språk som har 
blivit skapade med hjälp av XML. [4]

• MathML – För att skriva matematiska uttryck direkt i webbläsaren
• Scalable Vector Graphics (SVG) – För att skapa och redigera bilder
• SMIL – För multimedier
• XHTML – För webbsidor

4
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2.1.3 Active Server Pages
Active Server Pages (ASP) är en teknik för att skapa dynamiska webbsidor och 
webbapplikationer. ASP är utvecklat av företaget Microsoft och är ett ramverk, 
det vill säga ett bibliotek med förkodade funktioner.

ASP använder befintliga skriptspråk och har stöd för ett flertal. I vanliga fall 
programmeras ASP i VBScript eller Jscript. [5] VBScript är en enklare variant 
av Microsofts eget språk som heter Visual Basic och har därför fått tillägget 
”script”.  JScript  är  utvecklat  av  Microsoft,  men  är  i  grunden  baserat  på 
JavaScript.  I  figur 2.4 visas ett  exempel på hur ASP-kod kan se ut inuti  ett 
HTML-dokument.

<html>
<body>
     <%
          response.write("Hello World!")
     %>
</body>
</html>

Figur 2.4: ASP-kod för att skriva ut textsträngen ”Hello World” på skärmen.

För att kunna tolka ASP-kod behövs en webbserver som förstår vad ASP är. 
Detta beror på att ASP är ett Server-side skript till skillnad från JavaScript som 
är  ett  Client-side skript och istället  tolkas direkt  i  webbläsaren.  I  Windows-
miljöer  finns  en  webbserver  inbyggd  i  operativsystemet  som heter  Internet 
Information Services (IIS) och är den Microsoft själv rekommenderar. Övriga 
alternativ  till  webbserver  finns,  exempelvis  Apache  webbserver  med  tillägg 
eller Chili!ASP. Fördelen med dessa är att de kan köras på Linux datorer. ASP 
använder som alla andra programmeringsspråk databaser för att spara data, där 
rekommenderade databaser är Access-databas eller SQL-databas. [6]

På senare tid har ASP genomgått ett antal förändringar och är idag kombinerat 
med  ett  ramverk  som  heter  Dotnet  Framework  (.NET),  se  kapitel  2.1.4. 
ASP.NET klassas som en helt ny version och inte en förbättring av gamla ASP. 
Detta beror på att den nya ASP.NET-koden inte är fullständigt bakåtkompatibel 
med den gamla ASP-koden.

Tack vare Dotnet Framework går det att utveckla webbapplikationer på en mer 
avancerad  nivå  samt  att  det  möjliggör  användandet  av  ytterligare 
programmeringsspråk  som  i  vanliga  fall  är  avsedda  för   applikations-
programmering. Dessa språk är Visual Basic.NET, J#, C# och Ruby.

5
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2.1.4 Systemkomponenten .NET Framework
Dotnet  Framework  (.NET)  är  en  systemkomponent  i  operativsystemet 
Microsoft Windows. Dotnet Framework kan sammanfattas som ett koncept för 
att  förena  programspråk.  [7]  Konceptet  går  under  det  gemensamma namnet 
Common Language Infrastructure (CLI) som är en standard och har utvecklats 
av Microsoft. Syftet med CLI är att upprätthålla en språkoberoende plattform 
för programutveckling och exekvering. [8]

Alla  programspråk  som  följer  ett  antal  förutbestämda  regler  som  finns 
presenterade i Common Language Specifications (CLS) klassas som ett ”Dotnet 
Framework”-kompatibelt  programspråk.  När  en  programmerare  använder 
någon  av  dessa  ”Dotnet  Framework”-kompatibla  programspråk  och  koden 
kompileras skapas en assembly-fil med filändelsen .EXE eller .DLL som består 
av  metadata  samt  programkoden  översatt  till  bytekod,  det  vill  säga  ett 
intermediärt språk kallat Common Intermediate Language (CIL). [7]

Microsofts  implementation  av  CLI  kallas  för  Common  Langauge  Runtime 
(CLR)  och  är  huvudkomponenten  i  Dotnet  Framework.  CLR är  en  virtuell 
maskin som kompilerar bytekod, det vill säga CIL-koden till maskinkod som 
operativsystemet kan förstå. Den viktigaste delen av CLR är JIT-kompilatorn 
(Just-In-Time) som gör kompileringen av maskinkod möjlig genom att öppna 
assembly-filen  och läsa CIL-koden samt  dess  metadata  under  exekveringen. 
Detta innebär är att  ingen programkod tolkas.  Denna process kallas för JIT-
kompilation. [9]

En viktig del av CLI är Common Type System (CTS). CTS ombesörjer att ett 
heltal i C#, C++, VB eller vilket språk det nu är, tolkas på samma sätt av CLR. 
Denna del är viktig eftersom den möjliggör kommunikation mellan det olika 
programspråken. [8]

Fördelen med CIL-kod är dess förmåga att kommunicera med andra ”Dotnet 
Framework”-kompatibla programspråk. Eftersom alla producerar samma  CIL-
programkod är  det enkelt  att  skapa en interaktion.  Detta gör det  möjligt  för 
program skrivna i C# att kommunicera med program skrivna i C++. [8]

I .NET finns något som heter Base Class Library (BCL) och Framework Class 
Library  (FCL).  BCL  innehåller  en  grund-API  (Application  Programming 
Interface), det vill säga en regeluppsättning för hur en viss programvara kan 
kommunicera  med  en  annan  programvara.  FCL innehåller  alla  klasser  som 
följer  med .NET Framework inkluderande WinForms,  ADO.NET,  ASP.NET, 
LinQ, etc. Se figur 2.5 som illustrerar .NET Frameworks arkitektur. [7]
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Figur 2.5: .NET Framework arkitektur.

Exempel på några förkodade lösningar i klassbiblioteken är kryptografi, 
databashantering, anslutning till nätverk, webbtjänster och algoritmer. 

.NET Framework är inkluderat i Windows 7, Windows Vista och Windows 
Server 2008. Den nuvarande versionen (4.0.3) kan även installeras på Windows 
XP och Windows Server 2003. [7]

2.1.5 ORM-ramverket ADO.NET Entity Framework
Microsoft ADO.NET Entity Framework eller Entity Framework (EF) är ett 
ORM-ramverk (Object-Relational Mapping) som är framtaget för Microsoft 
.NET-plattformen. Syftet med EF är att underlätta användningen av 
relationsdatabaser när utveckling sker i ett objektorienterat 
programmeringsspråk. [10] Problemen som EF löser uppstår när tabellerna i 
relationsdatabasen mappas till objekt. Eftersom relationsdatabaser och 
objektorienterade programmeringsspråk använder olika datatyper måste dessa 
på något sätt översättas. Exempel på översättning skulle kunna vara datatypen 
varchar till datatypen string. När denna typ av mappning skall utföras riskerar 
utvecklaren att behöva skriva mycket kod för att kompensera upp skillnaderna 
mellan teknikerna. Denna skillnad eller glapp kallas för object-relational 
mismatch. [11] För att kringgå detta problem tillhandahåller EF ett ramverk 
som gör det möjligt att skapa en abstrakt modell ovanpå relationsdatabasen.
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EF är egentligen mer än bara ett ORM-ramverk då modeller kan skapas från 
befintliga databaser eller vice versa. Dessa tillvägagångssätt har benämnts till 
Database first, Model first och Code first. En EF-applikation består av två 
lager: modeling och object. Modeling-lagret består i sin tur av tre lager: 
Conceptual, Mapping och Logical som alla ingår i Entitetsmodellen. Object-
lagret innehåller CLR-objekt (Common Langauge Runtime) som återskapar de 
enheter och relationer som definierats i den konceptuella modellen. [12]

Utöver detta används två API:er: object services och entity client. Dessa 
möjliggör datamanipulation samt arbetet mot Entitetsmodellen med hjälp av 
teknikerna Entity SQL (ESQL) och LINQ to Entities. [13] [14]

2.1.6 Language-integrated query
Language-integrated query (LINQ) är ett frågespråk som används för att utföra 
frågor mot datakällor. Dessa datakällor kan vara allt från XML-dokument till 
databaser genom ADO.NET. Oavsett vilken bakomliggande datakälla som 
används skrivs LINQ med samma syntax. [15]

2.1.7 Hypertext Preprocessor
Hypertext Preprocessor (PHP) är ett server-side skript, det vill säga ett 
skriptspråk som exekverar på serversidan. PHP är såsom ASP eller JSP en 
teknik för att skapa dynamiskt webbinnehåll eller dynamiska 
webbapplikationer. PHP är öppen-källkod vilket innebär att uppdateringar 
tillkommer regelbundet. [16] 

Idag finns PHP i versioner från 1 till 5. PHP5 som är den senaste versionen 
stödjer objektorientering fullt ut till skillnad från PHP4 och tidigare versioner. 
Utöver detta har PHP5 en automatisk minneshantering tillgänglig vilket gör den 
snabbare än tidigare versioner. [17]

PHP bygger på två andra programmeringsspråk: Perl-script och C. För 
utvecklare som redan kan programmera i C/C++ är PHP lätt att lära sig då 
språken påminner mycket om varandra. För att kunna exekvera PHP-kod 
behövs en webbserver, och vanligtvis används Apache tillsammans med en 
MySQL-databas då båda är öppen-källkod precis som PHP. 
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2.1.8 JavaServer Pages
JavaServer Pages (JSP) är en teknik för att skapa dynamiskt webbinnehåll. 
Teknologin möjliggör utveckling av webbapplikationer som är server- och 
plattformsoberoende. JSP liknar PHP, men använder Java som 
programmeringsspråk. [18] JSP går idag att använda utan att kunna 
programmera Java Scriptlets då dessa är ämnad för bakåtkompatibilitet. JSP 
använder XML-liknande taggar som kapslar in den logik som genererar 
innehåll för sidan. [19] JSP-webbapplikationer kompileras av en JSP-
kompilator till en servlet. Exempel på servletmotorer är Apache Tomcat eller 
Jetty.

JSP kan användas som en vy i ett designmönster såsom Model View Controller 
(MVC). Vanligtvis används då JavaBeans som modell och Java servlets eller en 
systemkomponent, exempelvis Apache Struts, som kontroller. [18]

2.1.9 Designmönstret MVC 
Model View Controller  (MVC) är ett  designmönster inom systemutveckling. 
Idén med MVC är att separera data (Model) från presentation (View) genom att 
använda en mellanliggande komponent, kontrollanten (Controller). En MVC-
applikation bör åtminstone indelas i tre delar.

• Models - representerar data som användarna arbetar med.

• Views - används för att presentera data från modellerna.

• Controllers - tar emot inkomna förfrågningar, det vill säga användarnas 
interaktion. Kontrollanten utför operationer och väljer de vyer som ska 
presentera data till användaren. Kontrollanten kan göra förändringar i 
både vyer och modeller.

Fördelen  med applikationens indelning är  att  datadelen  inte  kan drabbas  av 
förändringar i presentationsdelen och vice versa. På detta sätt kan data enkelt 
omorganiseras (ordnad efter datum, id eller namn) utan att göra några ändringar 
i presentationsdelen. [20] Se figur 2.6.
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Figur 2.6: MVC-arkitekturens struktur och flöde.

2.1.10 JavaScript Object Notation
JavaScript Object Notation (JSON) är ett textbaserat format för datorer som 
används för att utbyta data. Som namnet antyder bygger JSON på JavaScript 
och använder JavaScript syntax.

JSON är ett sätt att skapa strukturerad data (objekt) i ett JavaScript-format för 
att enkelt kunna flytta data från server till klient (webbapplikation). JSON är ett 
alternativ till XML (kapitel 2.2) och används ofta i tekniken AJAX (kapitel 2.6) 
likt XML. En av fördelarna med JSON gentemot XML är att JSON är 
syntaktiskt identiskt som interna JavaScript-objekt. Tack vare detta kan 
programmerare använda den inbyggda eval() funktionen i JavaScript för att 
exekvera JSON och skapa interna JavaScript-objekt istället för att använda en 
parser, det vill säga en tolk för indata. Se figur 2.7 som illustrerar hur ett JSON-
objekt skapas i JavaScript. [21]

<script type="text/javascript">
var JSONObject = {
  "name":"Firstname Lastname",
  "street":"WestStreet 1", 
  "age":22,
  "phone":"000 1234567"
};
     document.write(JSONObject.name)
     document.write(JSONObject.age)
     document.write(JSONObject.street)
     document.write(JSONObject.phone)
</script>

Figur 2.7: JSON-objekt skapas i JavaScript med utskrift på skärmen.

JSON är både enklare och snabbare än XML i AJAX-applikationer och kommer 
förmodligen att ta över helt och hållet. När XML används i AJAX-applikationer 
måste XML-dokumentet först hämtas. 
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Därefter  används  XML DOM  för  att  att  gå  igenom  hela  dokumentet  och 
slutligen extraheras och sparas värdena i variabler. När JSON används i AJAX-
applikationer hämtas en JSON-sträng som därefter anropas i JavaScript eval()-
funktionen vilket  går betydligt  snabbare.  [22] Det  vore inte  helt  oväntat  om 
AJAX döptes om till Asynchronous JavaScript and JSON (AJAJ).

2.1.11 Asynchronous JavaScript and XML
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) är en teknik eller ett samlingsnamn 
för ett antal olika tekniker som kan användas för att skapa interaktiva webbsidor 
och webbapplikationer. AJAX består bland annat av dessa tekniker:

– XMLHttpRequest-objektet gör det möjligt att anropa en webbserver 
utan att behöva ladda om hela webbsidan.

– DOM (Document Object Model) gör det möjligt att skriva om innehållet 
på delar av den aktuella webbsidan.

– XHTML eller HTML och CSS gör det möjligt att strukturera samt 
förändra utseendet på webbsidan.

– XML gör det möjligt att transportera data mellan klient och server. 

Syftet med AJAX är att kunna uppdatera innehållet på delar av en webbsida 
utan att behöva ladda om hela webbsidan. Detta gör webbsidor snabbare och 
mer dynamiska. Exempel på applikationer som använder AJAX är Youtube och 
Facebook. [23] Figur 2.8 illustrerar hur AJAX fungerar.

  Figur 2.8: Hur AJAX fungerar. [24]
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2.1.12 Cascading Style Sheets
Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som gör det möjligt att ändra 
presentationsstilen för ett strukturerat dokument (HTML eller XML). Med CSS 
går det att ändra bland annat typsnitt, textstorlekar och färger. Idén med CSS är 
att separera presentation från struktur och innehåll.

CSS ligger oftast i en separat fil och kallas för webbsidans stilmall eller 
stilmallar. Stilmallarna inkluderas inom <head>-taggarna på den webbsida där 
de önskas användas. Se figur 2.9 hur inkluderingen görs i HTML och figur 2.10 
hur CSS kan användas. [25] 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sökvägen/till/stilmallen.css">

        Figur 2.9: Inkludering av CSS-fil i HTML-dokument.

body {background-color: #E9E9E9;}
p {font-family: "Verdana", "Times New Roman", serif; font-size: 19px;}

        Figur 2.10: Exempel på hur CSS skrivs och används. 

2.1.13 JavaScript
JavaScript är ett skriptspråk för webbsidor som exekverar på klientsidan, det 
vill säga att skriptet körs i webbläsarens inbyggda JavaScript-motor. Detta 
skiljer sig från ASP och PHP som istället exekverar på en webbserver, såsom 
Apache eller IIS. [26] Då JavaScript exekverar i en webbläsare sker detta mot 
ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). DOM möjliggör 
åtkomst och dynamisk uppdatering av ett dokuments innehåll. [27]

JavaScript är utvecklat av företaget Netscape. JavaScript är ett prototyp-baserat 
språk till skillnad från Java och C++ som istället är klass-baserade. Syftet med 
JavaScript är att göra webbsidor mer interaktiva och att minska belastningen på 
webbservern.

JavaScript kan bäddas in direkt i HTML-koden eller ligga i en separat fil och 
sedan inkluderas i webbsidan. Det är oftast bättre att lägga JavaScript och 
HTML i separata dokument då det underlättar om programmeraren vill 
återanvända samma funktionalitet på flera undersidor i webbsidan. I figur 2.11 
presenteras ett exempel på hur JavaScript-kod kan implementeras i ett HTML-
dokument.
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<html>
<head>
     <script type="text/javascript">
          function displayDate()
         {
              document.getElementById("container").innerHTML=Date();
         }
     </script>
</head>
<body>

<h1>JavaScript</h1>
<p id="container">Innehållet här kommer att ändras.</p>

<button type="button" onclick="displayDate()">Visa datum och tid</button>

</body>
</html> 

Figur 2.11: JavaScript-funktionen ”displayDate” körs när knappen klickas och därefter 
        visas dagens datum i paragrafen tilldelad id ”container”.

JavaScript kan användas för att reagera på händelser, till exempel att ladda en 
dialogruta när en användare har laddat klart webbsidan eller klickar på en länk 
som i exemplet ovan. JavaScript kan även användas för att läsa och skriva 
HTML och på så sätt ändra innehållet i ett HTML-element genom att använda 
DOM-gränssnittet som också visas i exemplet ovan där innehållet i en paragraf 
ändras. Utöver detta kan JavaScript skapa kakor, validera data eller upptäcka 
vilken webbläsare besökarna använder. [26]

2.1.14 JQuery-biblioteket
JQuery är ett JavaScript-bibliotek som är tilltänkt att förenkla HTML-, DOM- 
och CSS-modifikation, animering, hantering av händelser och AJAX för att 
påskynda webbutvecklingen och skapa ett mer levande utseende. Fördelen med 
att använda ett bibliotek istället för att skriva koden direkt med JavaScript är att 
det finns mycket färdigskriven kod. Programmeraren kan på detta sätt uppnå ett 
resultat på bara några enstaka rader kod som annars skulle kräva betydligt fler. 
JQuerys slogan är ”write less, do more” och syftar till just detta. [28] I figur 
2.12 och 2.13 illustreras hur JQuery-biblioteket kan användas.

<html>
<head>
     <style>
          a.test { font-weight: bold; }
     </style>
</head>
</html>

Figur 2.12: En vanlig HTML-klass skapas som gör att länkar visas med fet stil (bold).
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$(document).ready(function(){
     $("a").addClass("test");
});

Figur 2.13: JQuery används för att koppla alla länk-element (anchor elements) i   
      dokumentet till HTML-klassen som skapades i figur 2.7.

JQuery-biblioteket stödjer en hel del tillägg (plugins) som är gratis att ladda ner 
och använda. Tilläggen kan hittas på http://jquerylist.com/. Programmerare kan 
enkelt skapa egna tillägg och på så sätt spara tid om det är någon funktion som 
används ofta. [29] I figur 2.14 illustreras hur ett eget tillägg kan skapas i 
JQuery.

//En anonym funktion för att undvika konflikt
(function($){
    //Koppla ihop den nya metoden med JQuery
    $.fn.extend({ 
        //Sätt ett namn på tillägget
        pluginname: function() {
            //Gå igenom alla matchande element
            return this.each(function() {
                //Tilläggets funktionalitet kodas här..
            });
        }
    });
})(jQuery);

Figur 2.14: Struktur för att skapa ett tillägg i JQuery.

JQuery har ett eget gränssnitt kallat JQuery UI som är byggt uppe på JQuery-
biblioteket. JQuery UI används för att skapa interaktioner, effekter och 
widgetar. [30] I figur 2.15 illustreras hur en JQuery dialogruta kan skapas för en 
vanlig HTML div-tag.

<script>
     $(function() {
          $( "#dialog" ).dialog();
     });
</script>

<div id="dialog" title="Titel">
<p>Text som visas i dialogen.</p>

</div>

Figur 2.15: JQuery UI används för att skapa en dialogruta utifrån en HTML div-tag.
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2.2 Säkerhet
I kapitel 2.2 beskrivs de säkerhetsproblem som har prioriterats vid 
implementationen av webbapplikationens säkerhet.

2.2.1 Cross Site Request Forgery
Cross Site Request Forgery (CSRF) även kallad one-click attack eller session 
riding är en attack som är lika destruktiv som Cross Site Scripting (XSS), men 
blir ofta underskattad eller ignorerad för att attacken är så uppenbar.

Attacken går ut på att locka eller lura användare till att klicka på en länk som de 
tror leder till en oskadlig sida, exempelvis en bild eller en video på Youtube. 
Detta görs oftast genom massutskick av e-post. Förutsatt att någon form av 
kakor-baserat system används och offret har en giltig autentiseringskaka, 
kommer dennes webbläsare att skicka en begäran (HTTP Request) tillsammans 
med autentiseringskakan till webbservern som i sin tur kommer att utföra 
begäran eftersom den tror att offret avsiktligt har skickat denna begäran. 

Detta kan låta ofarligt, men om denna sida exempelvis innehåller integritets-
skyddade uppgifter och en av administratörerna har råkat ut för en CSRF-attack 
där hans inloggning blivit kapad, det vill säga att användarnamn och lösenordet 
har ändrats, riskerar helt plötsligt denna information att bli exponerad.

Detta är ett sätt att lura offret till att utföra attackerna till hackarens fördel, till 
skillnad mot XSS där attackerna istället utförs direkt av hackaren. [31]

2.2.2 Cross Site Scripting
Cross Site Scripting (XSS) är ett vanligt förekommande säkerhetsproblem och 
har på så sätt blivit en av de mest välkända attackerna. XSS kallas ibland för 
HTML-injections eller på svenska HTML-injektion. Denna attack handlar om 
att stjäla information som annars inte är synlig för användarna eller att sabotera 
en webbsidas utseende.

För att stjäla information försöker hackaren att få en webbserver att utföra ett 
otrevligt JavaScript till sina besökare och användare. På detta sätt kan hackaren 
ta kontroll över användarnas sparade kakor i webbläsaren eller få användarna 
att skicka sina inloggningsuppgifter. När en hackare tar kontroll över en 
användares sparade kakor i webbläsaren kallas det för Session Hijacking.

För att sabotera en webbsidas utseende injekteras HTML-kod i ett fält som är 
avsett för text. På detta sätt kan hackaren lägga in stora bilder, videor eller något 
annat som förstör webbsidans utseende. Detta är anledningen till att XSS ibland 
kallas för HTML-injektioner. [32]
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2.2.3 SQL-injektioner
En SQL-injektion är en attack som görs mot en databas via webbsidor. Precis 
som namnet antyder injekteras SQL-kommandon eller boolesk algebra i fält 
som är avsedda för vanlig text. Detta orsakar att applikationen kör SQL-
kommandon som inte är tänkt från utvecklarens sida och på detta sätt kan en 
slug användare få tag på olämplig information såsom alla användares 
inloggningsuppgifter. 

Det som vanligtvis orsakar problem är kod som dynamiskt konstrueras och 
exekverar SQL-kommandona när applikationen körs. De applikationer som 
råkar illa ut är de som ej validerar eller på något sätt behandlar inmatning från 
användarna.

2.2.4 Session Hijacking
När en XSS-attack görs är ofta nästa steg att ta kontroll över ett användarkonto. 
Ett vanligt sätt att åstadkomma detta är att utföra just Session Hijacking. Detta 
kallas ibland för cookie stealing då användarens kakor i webbläsaren blir stulna.

Om kakorna blir stulna kan dessa inkluderas när en begäran görs mot en 
webbserver och på detta sätt imitera en av användarna.

Det ska vara näst intill omöjligt för en tredje-part att läsa kakor associerade med 
en domän eftersom moderna webbläsare förhindrar JavaScript på en webbsida 
att komma åt kakorna på en annan. Däremot om hackaren har lyckas injektera 
JavaScript till en av domänens webbsidor tror webbläsaren att skriptet är en del 
av applikationen och ger åtkomst till sessionens kakor. [33]

2.2.5 Model Binding
Model Binding är något som bör uppmärksammas när utvecklingen sker i 
ASP.NET MVC. Konceptet går ut på att ta värden som skickas in via en 
begäran i webbläsaren och sedan binda ihop dessa med objekt eller variabler. 
Detta möjliggör att hela objekt kan skickas mellan funktioner och vyer på ett 
smidigt sätt. Denna metod är inte helt ofarlig. MVC Model Binding 
diskriminerar inte, utan tar alla värden i ett formulär som kan bindas ihop med 
objektet. Detta kan utnyttjas av en hackare som på detta sätt kan lägga in egna 
värden. [34]

Om ett företag säljer tåg-, buss- och flygbiljetter får användarna vanligtvis fylla 
i ett formulär vid bokning av en resa. Webbsidan kommer att binda alla värden 
till ett objekt. Om objektet innehåller en egenskap för procentuell rabatt kallad 
exempelvis DiscountPercent och en slug besökare lägger till ett extra värde för 
just denna egenskap genom att skriva ?DiscountPercent=100 i URL:en har 
besökaren lyckats klickat hem en gratisresa på företagets bekostnad.
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3 Metod
Examensarbetet  inleds  med  en  litteraturstudie  i  avsikt  att  utvinna 
bakgrundsmaterial  och ett  fungerande tillvägagångssätt som löser enkla samt 
mer avancerade programmeringsproblem. 

För att utreda vilken funktionalitet användarna, det vill säga studenterna, helst 
vill  ha  och  därmed  bör  prioriteras  görs  en  enkätundersökning,  se  bilaga  A. 
Resultatet från undersökningen sammanställs och analyseras. Utifrån resultatet 
identifieras  projektets  avgränsningar  som fastställer  att  projektet  kan  utföras 
inom den angivna tidsramen samt bibehåller sin röda tråd. Utifrån resultatet och 
förutbestämd funktionalitet utformas en kravspecifikation bestående av ett antal 
funktionskrav. Funktionskraven presenteras i kapitel 3.

Inledningsvis  programmeras  en  grundläggande  layout  utifrån  en  skapad 
Mockup,  det  vill  säga  hur  webbapplikationen  i  allmänhet  ska  se  ut  både 
designmässigt  och innehållsmässigt.  För att göra Mockups används Balsamiq 
Mockup Tool. [35]

Eftersom det  är  mycket  programmeringsarbete  delas  projektet  upp i  mindre 
programmeringsfaser. 

I första fasen fokuseras på den viktigaste funktionaliteten där en grund för att 
kunna  köpa,  sälja  och  skänka  litteratur  samt  hantera  litteraturbiblioteket 
implementeras.

I första fasen ska studenter kunna

✔ köpa, sälja och skänka bort kurslitteratur (inklusive kryss-ruta för 
intresse av kurslitteratur-byte)

✔ skapa annonser genom att välja bland redan inlagd litteratur

I första fasen ska administratörer kunna

✔ ta bort annonser

✔ lägga till, ta bort och ändra litteratur i litteraturbiblioteket
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I  den andra  fasen  vidareutvecklas  funktionaliteten skapad i  första  fasen och 
eventuella säkerhetsmissar åtgärdas. Utöver detta kontrolleras behörigheter.

I den andra fasen ska studenter kunna

✔ skapa annonser med sparad kontaktinformation för användaren

Under fas 3 implementeras övrig funktionalitet såsom användarprofiler, system 
för  att  skicka  privata  meddelanden,  startsidan  och  sökning  av  registrerade 
användare.

I den tredje fasen ska studenter kunna

✔ besöka varandras profiler samt visa kontaktinformation med profilbild

✔ kontakta användare via privata meddelanden samt lägga till kontakter 
till adressbok

✔ kontakta säljare och köpare på ett smidigt sätt

✔ se en överblick över de senaste inlagda annonserna

✔ hantera sina privata meddelanden (mottagna, skickade, markera som läst 
eller oläst, svara, läsa samt ta bort)

✔ söka bland registrerade användare

I den sista fasen fokuseras på användargränssnittet  och användarvänligheten. 
Här  bearbetas  privata  meddelanden  för  att  användarna  enklare  ska  kunna 
använda meddelandesystemet. Utöver detta implementeras sökning för inlagda 
annonser  samt  bilduppladdning  för  användarprofiler  och  annonser.  Slutligen 
skapas  funktionalitet  för  att  enklare  kunna hantera  varje  enskild  användares 
inlagda annonser.

I den sista fasen ska studenter kunna

✔ söka bland befintliga annonser

✔ ladda upp bilder till annonser och profil

✔ hantera sina egna annonser utan att behöva söka upp dem (ta bort och 
ändra)
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Innan varje programmeringsfas utförs en kortare designfas som innehar en mer 
detaljerad Mockup samt skisser i form av UML-klassdiagram. För att undvika 
uppenbara säkerhetsmissar och buggar i systemet görs systematiska test cases. 
Eventuella fel åtgärdas när de upptäcks.

Det finns flera alternativ vid utveckling av denna webbapplikation, men valet 
stod mellan ASP.NET (Active Server Pages), PHP (Hypertext Preprocessor) och 
JSP (JavaServer Pages). I detta fall är det mycket funktionalitet som behöver 
implementeras på kort  tid och då anses ASP.NET vara passande.  Avgörande 
faktorer  är  dess  stora  utbud  av  färdigskriven  kod,  möjligheten  att  snabbt 
komma  igång  med  webbutvecklingen  utan  att  behöva  bry  sig  om  diverse 
databaser samt dess smarta användning av designmönstret MVC. Det är möjligt 
att implementera MVC-arkitekturen i både PHP och JSP, men detta kräver att 
arkitekturen implementeras på egen hand medan ASP.NET kan skapa en mall 
av  denna  arkitektur  på  bara  några  få  knapptryckningar  med  hjälp  av 
utvecklingsprogrammet  Microsoft  Visual  Studio.  Därav  sker  utvecklingen  i 
ASP.NET med programspråket C# och designmönstret MVC 3. Det fokuseras 
på funktionalitet, användarvänlighet, prestanda och säkerhet.

När  önskad  och  förutbestämd  funktionalitet  är  implementerad  genomgår 
systemet  ett  sista  test  case  för  att  säkerställa  främst  funktionaliteten  och 
säkerheten. Utöver detta görs några finjusteringar, exempelvis mer Javascript 
för bättre användarvänlighet eller trevligare gränssnitt.

När programmeringsarbetet är klart görs ett antal prestandatester och beroende 
på resultatet kommer eventuella ändringar i programkod att göras. De planerade 
prestandatesterna är följande: 

– Utföra prestandatester och jämföra den implementerade sökningen 
gentemot andra konkurrerande lösningar för sökning. Hur stor vinst har 
den implementerade sökningen?

– Utföra prestandatester för att ta reda på maximalt antal möjliga 
simultana användare. Är det möjligt att ha 5 000 simultana användare? 

– Utföra prestandatester för att jämföra hur presentation av sökresultat kan 
försämra eller förbättra applikationens prestanda och laddningstider. Hur 
stor påverkan har presentation av data? 

För att kunna jämföra prestandan för den implementerade sökningen med andra 
konkurrerande lösningar implementeras två olika typer av sökningar. Därefter 
utförs ett prestandatest med hjälp av IE (Internet Explorer) Developer Tool som 
är ett inbyggt verktyg för utvecklare. Utvecklingsverktyget öppnas genom att 
klicka F12 i Internet Explorer eller via menyn, Verktyg > F12-
utvecklingsverktyg. När en sökning görs skickas vanligtvis en begäran till en 
webbserver i form av en POST- eller GET-metod inklusive sökordet som ska 
matchas i form av en sträng. 
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Därav är det intressant att veta hur lång tid det tar att skicka denna begäran samt 
hur snabbt den besvaras när en prestandamätning för sökning utförs. I 
Developer Tool kan detta analyseras och övervakas. När prestandatestet är 
färdigt analyseras och sammanställs resultatet.

För att ta reda på om det är möjligt att ha 5 000 simultana användare görs ett 
antal beräkningar utifrån uppgifter såsom antal användare, hur många procent 
av dessa användare som är aktiva samt hur ofta varje användare gör en begäran 
till webbservern. För att kunna relatera de beräknade värdena till det verkliga 
livet görs ett prestandatest som beräknar en temporär webbservers maximala 
kapacitet i form av begäranden/sekund. Det finns flera alternativ för tester på 
marknaden: IBM Rational Performance Tester, Apache Jmeter, LoadRunner, 
loadUI, OpenSTA, SLAMD, Telerik Test Studio, Visual Studio Ultimate och 
WCAT. I detta prestandatest används ett gratis analyseringsverktyg skapat av 
Microsoft som heter Web Capacity Analysis Tool (WCAT). Detta är ett bra 
alternativ när testning inte får kosta så mycket pengar. [36] Värdena från 
prestandatestet används för att beräkna det maximala antalet simultana 
användare webbservern kan hantera samt vid jämförelse mot de tidigare 
beräknade värdena för ett specifikt antal simultana användare.

För att jämföra hur presentation av sökresultat påverkar applikationens 
prestanda och laddningstider utförs ett prestandatest. Prestandatestet omfattar 
ett första scenario utan presentation av data, ett andra scenario med en vanlig 
tabellstruktur och ett tredje scenario med en vanlig tabellstruktur inklusive en 
miniatyrbild. Testerna utförs på samma sätt som för sökning med hjälp av IE 
Developer Tool. I detta test är det intressant att veta tiden det tar för en begäran 
att besvaras samt tiden det tar för själva presentationen av data. I Developer 
Tool kan detta analyseras och övervakas. När prestandatestet är färdiga 
analyseras resultatet och en prestandapåverkan beräknas.

Resultatet från prestandatesterna presenteras i kapitel 8 och besvarar det 
uppsatta verifierbara målen i kapitel 1.4.

Undersökningen verifieras genom att kontrollera att konstruktionen uppfyller 
kravspecifikationen.
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4 Design
I kapitel 4 redogörs för den struktur och lagring som används under 
examensarbetets gång. Först presenteras mappstruktur och därefter vilken 
databas som används.

4.1 Mappstruktur
För att kunna hålla isär projektets filer på ett snyggt och strukturerat sätt behövs 
en mappstruktur. I MVC finns det en rekommenderad mappstruktur som 
automatiskt blir påbörjad när ett projekt skapas i Visual Studio. Strukturen går 
att komplettera så att den blir fullständig oavsett projekt, men detta är den 
mappstruktur som används under examensarbetets gång och är fullständig för 
just detta.

Mappstruktur för MiunLiterature

/App_Data = Här läggs privat data, till exempel: XML-filer eller databaser.

/bin = Här hamnar de filer som har med kompileringen av programmet att göra samt referenser 
som inte finns i GAC (Global Assembly Cache).
Notering: En gömd mapp, klicka på show all files för att visa.

/Content = Här hamnar statiskt innehåll såsom CSS-filer och bilder.
Notering: Filerna måste inte ligga här, de kan ligga var som helst i projektet, men det  
underlättar för programmeraren om de ligger samlade.

/Controllers = Här hamnar alla kontrollanter (klasser).
Notering: Klasserna måste inte ligga här, men det är en bra vana.

/Models = Här hamnar alla modeller (klasser).
Notering: Klasserna måste inte ligga här, de kan dessutom ligga i ett separat projekt, det är  
inte helt ovanligt. 

/ViewModels = Här hamnar alla vy-modeller (klasser).

/Scripts = Här läggs alla JavaScript-bibliotek för projektet.
Notering: Visual Studio lägger till JQuery och Microsoft AJAX-helpers som standard. Filerna  
behöver inte ligga här eftersom det är statiskt innehåll likt innehållet i /Content men det är en  
bra vana.

/Views = Här ligger alla vyer, vanligtvis är mapparna namngivna efter kontrollanten som vyerna 
är associerad med.

/Views/Shared = Här ligger den layout och de vyer som inte är associerade till en enstaka 
kontrollant.
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/Views/Web.config = Denna konfigurationsfil innehåller inställningar för att vyerna ska kunna 
fungera med ASP.NET och gör så att vyerna inte blir uppmärksammade/hanterade av IIS.

/Global.asax = Detta är projektets globala ASP.NET-klass och tillsammans med dess 
bakomliggande klass (Global.asax.cs) kan routing, initiering och undantag m.m. konfigureras.

/Web.config = Detta är projektets konfigurationsfil.

4.2 Databas
Den databas som används är Microsoft SQL Server 2008 R2. Tabellerna i 
databasen är döpta efter klasserna. Detta gör det enkelt att lista ut vilken tabell 
som tillhör vilken klass i implementationen. För en överblick av hela databasen, 
se bilaga B.
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5 Implementering
I kapitel 5 inkluderas implementation av de funktionskrav som presenterats 
tidigare och är sammanfattad i kapitel 5.1. Se figur 5.1 för projektets 
kravspecifikation sammanställd från enkätundersökningen samt egenuppsatta 
mål.

Implementationen har delats in i nio underkapitel: analys av funktionskrav, 
huvudsidan, annonshantering, meddelandesystem, administrering och 
litteraturdatabas, användarprofiler, sökning, autentisering och sist slutprodukt.

Implementationskapitlet förutsätter grundläggande kännedom om ASP.NET och 
MVC-designmönster. Se kapitel 2.1.3, 2.1.4 och 2.1.9.

5.1 Analys av funktionskrav
I kapitel 3 finns några uppsatta funktionskrav för webbapplikationen som ska 
implementeras, se figur 5.1. Funktionskraven är och utger projektets 
kravspecifikation.

Studenter skall kunna:

Köpa, sälja och skänka bort kurslitteratur, (visa intresse av kurslitteratur-byte).

Skapa annonser genom att välja bland redan inlagd litteratur.

Skapa annonser med sparad kontaktinformation för användaren.

Besöka varandras profiler samt visa kontaktinformation med profilbild. 

Kontakta användare via privata meddelanden samt lägga till kontakter till adressbok.

Kontakta säljare och köpare på ett smidigt sätt.

Se en överblick över de senaste inlagda annonserna.

Hantera sina privata meddelanden, (mottagna, skickade, markera meddelande som 
läst eller oläst, svara, läsa samt ta bort).

Söka bland registrerade användare.

Söka bland befintliga annonser.

Ladda upp bilder till annonser och profil.

Hantera sina egna annonser utan att behöva söka upp dem, (ta bort och ändra).

Administratörer skall kunna:

Ta bort annonser, (köpes, säljes och skänkes).

Lägga till, ta bort och ändra litteratur i litteraturbiblioteket.

Figur 5.1: Lista över webbapplikationens funktionskrav.
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5.2 Huvudsidan
Då en användare besöker webbapplikationen skickas han/hon automatiskt till 
http://webbadress.domän/Home. Detta är webbapplikationens huvudsida och är 
det  första  som användarna  möts  av.  Denna  del  av  webbsidan  hanteras  av 
HomeController. Se klassdiagrammet i figur 5.2.

Figur 5.2: Kontrollant för huvudsidan, Home.

Sidan är enkel då den presenterar ett välkomstmeddelande samt de fem senaste 
annonserna från vardera kategori: säljes, köpes och skänkes. 

För att kunna visa de fem senaste annonserna från vardera kategori behövs en 
vy-modell istället för en vanlig modell. Anledningen till detta är att data plockas 
från flera  olika modeller,  ForSale,  ForFree och  Wanted.  Då det inte  går att 
referera till flera modeller samtidigt, skapas istället en vy-modell (ViewModel). 
Se klassdiagrammet i figur 5.3. 

Figur 5.3: Vy-modell för huvudsidan, Home.

5.3 Annonshantering
Annonshanteringen  är  webbapplikationens  viktigaste  del.  Här  skapas  och 
administreras de olika annonserna. Vanliga användare kan lägga till och ändra 
sina  egna  annonser  medan  administratörer  kan  plocka  bort  olämpliga  eller 
kvarliggande annonser.  Annonshanteringen är  uppdelad i  fyra kapitel:  säljes, 
köpes, skänkes och hantering av annonser.
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5.3.1 Säljes
Säljes har en egen flik med namnet For sale uppe i menyn och kan nås från hela 
webbapplikationen.  Denna  del  hanteras  av  ForSaleController.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.4.

Figur 5.4: Kontrollant för säljes, ForSale.

Denna sida är lite mer komplex än andra sidor då den både listar  de säljes-
annonser  som finns  inlagda samt  stödjer  sökfunktionalitet  som presenteras  i 
kapitel 5.2.7.

En inloggad användare kan lägga till egna annonser genom att klicka på ”Add 
new”.  Användaren  har  sedan  två  alternativ,  antingen  används  det  första 
formuläret  som  använder  användarens  sparade  kontaktinformation  för 
användarkontot, det vill säga förnamn, efternamn, telefon och e-post eller kan 
användaren välja att fylla i dessa på egen hand. I formuläret fyller användaren i 
de obligatoriska fälten titel, beskrivning och pris. Om användaren är intresserad 
av litteraturbyten kan en checkruta kryssas i. Det finns även möjlighet att välja 
litteratur från litteraturbiblioteket om så önskas eller ladda upp en bild på boken 
som säljes. Se klassdiagrammet i figur 5.5 och figur 5.6.
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Figur 5.5: Modell för säljes, ForSale.

Figur 5.6: Modell för köpes och skänkes, ForSale och ForFree.
OBS: Komplement när sparad kontaktinformation används.

Säljes-annonserna kan ändras i efterhand. Antingen söks annonsen fram bland 
alla inlagda annonser och sedan klickas  Edit eller  kan användaren klicka på 
Manage literature for sale under  My MiunLiterature där enbart  användarens 
inlagda litteratur visas för enkel och snabb åtkomst. Se kapitel 5.2.2.4
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För att kunna lägga till bilder till annonserna samt kunna ändra bilderna efteråt 
används vy-modeller. Se klassdiagrammet i figur 5.7.

Figur 5.7: Vy-modeller för säljes, ForSale.

5.3.2 Köpes
Köpes har en egen flik såsom säljes. Den har namnet Wanted i menyn och kan 
nås från hela webbapplikationen. Denna del hanteras av WantedController.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.8.

Figur 5.8: Kontrollant för köpes, Wanted.

Denna sida liknar säljes då den listar annonser med sökfunktionalitet. Däremot 
skiljer sig köpes från säljes då en annons läggs in. En köpes-annons innehåller 
inget pris och inte heller någon bild på boken som önskas köpas. En köpes-
annons  har  två  obligatoriska  fält,  titel  och  beskrivning.  Om användaren  är 
intresserad  av  litteraturbyten  kan  en  checkruta  kryssas  i.  Det  finns  även 
möjlighet  att  välja  litteratur  från  litteraturbiblioteket  om  så  önskas.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.9.
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Figur 5.9: Modell för köpes, Wanted.

Köpes-annonserna kan också ändras i efterhand. Antingen söks annonsen fram 
bland alla inlagda annonser och sedan klickas Edit eller kan användaren klicka 
på Manage wanted literature under My MiunLiterature där enbart användarens 
inlagda  litteratur  visas  för  enkel  och  snabb  åtkomst.  Se  kapitel  5.2.2.4.

5.3.3 Skänkes
Skänkes är den tredje och sista delen av annonshanteringen. Såsom säljes och 
köpes har skänkes en egen flik i menyn med namnet Free. Denna del hanteras 
av ForFreeController. Se klassdiagrammet i figur 5.10.

Figur 5.10: Kontrollant för skänkes, ForFree.
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Sidan  listar  annonser  med  sökfunktionalitet  såsom  säljes  och  köpes.
Skänkes  har  två  obligatoriska  fält,  titel  och  beskrivning.  Utöver  detta  kan 
litteratur från litteraturbiblioteket väljas eller en bild läggas till. Det finns inga 
fält  för  byte  av  litteratur  och  pris  eftersom  litteraturen  skänkes  bort.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.11.

Figur 5.11: Modell för skänkes, ForFree.

Skänkes-annonserna  kan  ändras  i  efterhand.  Antingen  söks  annonsen  fram 
bland  alla  inlagda  annonser  och  sedan  klickas  Edit,  såsom  för  alla  andra 
annonser  eller  kan  användaren  klicka  på  Manage  free  literature under  My 
MiunLiterature där  enbart  användarens  inlagda litteratur  visas  för  enkel  och 
snabb åtkomst. Se kapitel 5.2.2.4. 

För att kunna lägga till bilder till annonserna samt kunna ändra bilderna efteråt 
används vy-modeller. Se klassdiagrammet i figur 5.12.

Figur 5.12: Vy-modeller för skänkes, ForFree.
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5.3.4 Hantering av annonser
Hantering  av  annonser  är  tänkt  att  underlätta  åtkomst  av  användarnas  egna 
inlagda annonser. Denna del av webbapplikationen består av tre separata sidor 
som hanteras av: MyForFreeController, MyForSaleController och MyWanted-
Controller. Se klassdiagrammen i figur 5.13.

 Figur 5.13: Kontrollanter för hantering av egna annonser - skänkes (MyForFree), säljes
(MyForSale) och köpes (MyWanted).

För  inloggade  användare  finns  tre  olika  länkar:  Manage  literature  for  sale, 
Manage  wanted  literature och  Manage  free  literature.  Varje  länk  skickar 
användaren till en enskild sida. Sidorna visar endast den inloggade användarens 
annonser, och vilken typ av annons som visas beror på vilken länk som klickats. 
På detta sätt slipper användarna söka upp sina egna annonser.
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5.4 Meddelandesystem
Meddelandesystemet är en viktig del av webbapplikationen då den förenklar 
kommunikationen  mellan  köpare  och  säljare.  Denna  del  hanteras  av 
MyPrivateMessageController. Se klassdiagrammet i figur 5.14.

Figur 5.14: Kontrollant för meddelandesystem, MyPrivateMessage.

Meddelandesystemet har funktionalitet för att skicka privata meddelanden till 
andra användare. Första alternativet är att göra detta manuellt genom att klicka 
på  compose.  Användaren får  då  två  valmöjligheter.  Det  ena är  att  skriva in 
mottagarens  användarnamn  manuellt  och  det  andra  är  att  importera 
användarnamnet från kontaktboken. Det andra alternativet för att skicka privata 
meddelanden  är  att  besöka  användarens  profil  och  därefter  klicka  på  send 
message  to  user. I  detta  alternativ  fylls  mottagarens  användarnamn  i 
automatiskt. 

Varje  registrerad  användare  har  en  inkorg  och  kan  se  sina  skickade 
meddelanden.  Användarna  har  möjlighet  att  läsa,  svara  eller  ta  bort 
meddelanden. Utöver detta går det att markera ett meddelande som läst eller 
oläst. Se klassdiagrammet i figur 5.15.
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Figur 5.15: Modell för meddelandesystem, PrivateMessage.

Alla  annonser  är  sammanlänkade  med  meddelandesystemet  vilket  gör  det 
möjligt för användare att klicka på send message to user, direkt i annonsen.

5.5 Kontakter
Inloggade  användare  kan  lägga  till  kontakter  för  att  enkelt  kunna  skicka 
meddelande  till  sina  vänner.  Denna  del  av  webbapplikationen  hanteras  av 
MyContactsController. Se klassdiagrammet i figur 5.16.

Figur 5.16: Kontrollant för kontakter, MyContatcts.

Kontakterna kan antingen läggas till manuellt genom att fylla i användarnamnet 
och deras riktiga namn eller via användarens profil genom att klicka på  Add 
user to my contacts.  Innan en kontakts läggs till  kontrolleras att användaren 
verkligen existerar  och att  kontakten inte  redan blivit  tillagd.  Alla  kontakter 
sparas  i  en kontaktbok där  det  sedan är  enkelt  att  ta  bort  de kontakter  som 
användaren inte vill ha kvar. Se klassdiagrammet i figur 5.17.
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Figur 5.17: Modell för kontakter, Contatcts.

5.6 Administrering och litteraturdatabas/litteraturbiblioteket
Litteraturdatabasen är  tänkt  att  underlätta  då  annonser  skapas  genom att  ge 
användarna möjligheten att välja bland befintlig litteratur, istället för skriva in 
informationen  själv.  Litteraturdatabasen  hanteras  av  LiteratureController.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.18.

Figur 5.18: Kontrollant för litteraturdatabasen, Literature.

Alla  tillägg  och  ändringar  i  litteraturbiblioteket  kräver  administrations-
behörigheter. Den inlagda litteraturen visas på samma sätt som för annonserna 
med  sökfunktionalitet.  När  litteratur  läggs  till  sparas  följande  information: 
ISBN,  titel,  författare,  förlag,  upplaga,  format,  publiceringsår  och  språk.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.19.
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Figur 5.19: Modell för litteraturdatabasen, Literature.

5.7 Användarprofiler
Alla inloggade användare har en egen profil. Denna del av webbapplikationen 
hanteras av MyProfileController. Se klassdiagrammet i figur 5.20.

Figur 5.20: Kontrollant för användarprofiler, MyProfile.

På profilen  kan den inloggade användaren  välja  en  profilbild  eller  lägga  in 
kontaktinformation såsom förnamn,  efternamn,  e-post,  skype,  utbildning och 
telefon.  Ingen  av  fälten  är  obligatoriska.  Informationen  kan  ändras  när  så 
önskas genom att klicka på Edit my profile. För att kunna lägga till en profilbild 
och  kunna ändra  bilden  efteråt  används  vy-modeller.  Se  klassdiagrammen i 
figur 5.21 och figur 5.22.
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Figur 5.21: Modell för användarprofiler, Profile och MyProfile. 
OBS: Används för både Profile och MyProfile.

Figur 5.22: Vy-modell för användarprofiler, MyProfile.

Utöver kontaktinformationen visar profilen när användaren senast var inloggad 
samt användarens tre senaste inlagda annonser av vardera typ, det vill säga tre 
för  köpes,  tre  för  säljes  och  tre  för  skänkes.  Eftersom data  visas  från  flera 
modeller används en vy-modell. Se klassdiagrammet i figur 5.23.
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Figur 5.23: Vy-modell för användarprofiler, Profile och MyProfile.
OBS: Används för både Profile och MyProfile.

När  en  användare  besöker  andras  profiler  hanteras  detta  istället  av 
ProfileController. Se klassdiagrammet i figur 5.24.

Figur 5.24: Kontrollant för användarprofiler, Profile.

Denna  del  skiljer  sig  lite  från  användarens  egna  profil.  Istället  för  att  ge 
användaren möjlighet att ändra profilen, innehåller profilen snabblänkar för att 
lägga till användaren i kontaktboken, skicka meddelande till användaren eller 
visa alla annonser som är associerade med användaren.
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5.8 Sökning
Webbapplikationen har sökning för litteraturbiblioteket, annonser och 
användare. Alla delar hanteras av SearchController. Se klassdiagrammet i figur 
5.25.

Figur 5.25: Kontrollant för sökning - Literature, ForSale, Wanted, ForFree och Users.

Det enda som skiljer i de implementerade sökningarna i webbapplikationen är 
vilka tabeller och fält i databasen som söks igenom då en sökning utförs. 
Sökningen baseras på Db.Find()-metoden som finns inbyggd i ASP.NET och 
söker efter en primärnyckel (primary key).

En konkurrerande lösning för sökning är Lucene.NET. Den skiljer sig lite från 
den implementerade sökningen och har i examensarbetet implementerats för att 
kunna göra en prestandajämförelse. Lucene.NET använder ett index i 
sökningen. Denna sökning hanteras av LuceneController. Se klassdiagrammen i 
figur 5.26 - 5.28.

Figur 5.26: Kontrollant för konkurrerande sökning, Lucene.NET.
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Figur 5.27: Klass för Lucene.NET-sökning, LuceneSearch.

Figur 5.28: Modell för Lucene.NET, SampleData.
OBS: Används för att lägga in stora mängder data som behövs vid prestandatester 
av sökning.

SampleData är en snarlik implementation av den implementerade modellen för 
köpes-annonser  eftersom  det  är  kritiskt  med  rättvisa  resultat  vid 
prestandatesterna och jämförelsen mellan sökningar.

5.9 Autentisering
Webbapplikationen kräver inloggning för att komma åt ungefär hälften av den 
funktionalitet  som  finns.  Inloggningen  hanteras  av  AccountController.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.29 och figur 5.30.
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Figur 5.29: Kontrollant för autentisering, Account,

Figur 5.30: Modell för autentisering, Account, 
OBS: Används vid inloggning.

Användare som ännu inte  har  ett  användarkonto  kan enkelt  registrera  sig.  I 
registreringen fyller användaren i önskat användarnamn, e-post och lösenord. 
Det  går  även  att  fylla  i  förnamn  och  efternamn,  men  det  är  frivilligt.  Se 
klassdiagrammet i figur 5.31.
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Figur 5.31: Modell för autentisering, Account, 
OBS: Används vid registrering och email-validering.

Inloggade användare kan ändra sitt lösenord eller ta bort hela användarkontot. 
För  att  ta  bort  användarkontot  måste  användaren  bekräfta  genom att  fylla  i 
lösenordet. Se klassdiagrammet i figur 5.32.

Figur 5.32: Modell för autentisering, Account, 
OBS: Används för att ändra lösenord.
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5.10 Slutprodukt
Aktivitetsdiagrammet i figur 5.33 visar hur slutprodukten fungerar. Diagrammet 
finns även bifogad som bilaga, se bilaga D.

Figur 5.33: Aktivitetsdiagram för webbapplikationen MiunLiterature. 

För att få en bättre överblick av implementationen hänvisas till bilaga B, 
Databas och bilaga C, Klassdiagram.

Projektets programkod finns att ladda ned på Github.com vid intresse, se länken 
https://github.com/NiclasMartinsson/MiunLiterature.  Alternativt  kan  program-
koden  skickas  via  e-post.  Begäran  om  programkod  skickas  förslagsvis  till 
nima0904@student.miun.se. För att se en demonstration av webbapplikationen, 
besök  http://miunliterature.martinssons.net/ och  använd  inloggningarna 
Student/Student eller Administrator/Administrator för att testa funktionaliteten.

41

http://miunliterature.martinssons.net/
mailto:nima0904@student.miun.se
https://github.com/NiclasMartinsson/MiunLiterature


MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

6 Säkerhet
Kapitel 6 inkluderar säkerhet som bör implementeras i en webbapplikation för 
att slippa ovälkomna intrång och problem.

För webbapplikationens säkerhet används främst en video från Microsoft [37] 
och  Pro  ASP.NET  MVC  3  Framework [38]  där  vanligt  förekommande 
säkerhetsmissar i ASP.NET MVC diskuteras samt hur dessa kan åtgärdas eller 
undvikas.

6.1 Undvik Cross Site Request Forgery
För att undvika CSRF-attacker som presenteras i kapitel 2.2.1 vore det enklaste 
sättet  att  alltid  kräva  underskrift/bekräftelse  av  användaren  i  form  av  ett 
lösenord, det vill säga att alla gjorda ändringar måste bekräftas genom att skriva 
in användarlösenordet. Nackdelen med detta är att webbapplikationen tappar sin 
användarvänlighet vilket skulle irritera användarna.

Ett bättre sätt att lösa detta är att skicka med en token, det vill säga en mängd 
tecken eller symboler i följd, varje gång ett formulär eller liknande fylls i. En 
token genereras av servern och är användarspecifik. Vanligtvis läggs en token i 
formulärets  gömda fält  och  när  ett  formulär  har  blivit  ifyllt  och skickat  till 
servern så kontrollerar servern om denna token är korrekt. 

Om en tredjepart-server försöker att utföra en CSRF-attack nu när säkerhet i 
form av en token blivit implementerad, kan inte dennes server generera samma 
token som offrets  server.  Webbapplikationen kommer direkt  att  upptäcka att 
formulärets medföljande token är felaktig, likaså om en token saknas eftersom 
webbapplikationen förväntar sig en. Denna typ av  token har fått namnet  Anti-
Forgery Token eftersom den undviker just detta säkerhetsproblem. [31]

ASP.NET MVC har  redan  en  inbyggd implementation  av  denna teknik  och 
används enligt figur 6.1 och 6.2.

@using(Html.BeginForm()){
     @Html.AntiForgeryToken()
     <!-- Resterande kod här -->
}

        Figur 6.1: Skapande av Anti-Forgery Token, ASP.NET C# MVC.
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[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Edit(string email, string hobby)
{
     <!-- Resterande oförändrad kod här -->
}

        Figur 6.2: Anti-Forgery Token Validering, ASP.NET C# MVC.

6.2 Undvik Cross Site Scripting
XSS som presenteras i kapitel 2.2.2 förekommer ofta när utvecklare litar på 
användar-input och låter användarna spara data direkt i exempelvis JavaScript-
variabler.  En lurig användare kan avsluta variabeln och sedan injektera egen 
JavaScript-kod i webbapplikationen. Detta kan leda till stora bekymmer och ett 
bra sätt att lösa detta vore att undvika att spara data från användare direkt i 
variabler. Dock går det inte alltid att undvika.

HTML-injektioner  sker  vanligtvis  i  mer  interaktiva  områden  av 
webbapplikationen, det vill säga i exempelvis en chat eller en gästbok i hopp 
om att koden ska bli sparad i en databas och sedan presenteras för användaren.

Ett bra sätt att undvika XSS/HTML-injektioner är att använda HTML-encoding. 
HTML-encoding ersätter farliga och speciella tecken innan dessa presenteras 
för användaren. I ASP.NET MVC Razor finns denna teknik implementerad som 
standard och all data som representeras av symbolen @ är säker att visa som 
HTML. [32] Se figur 6.3.

           Figur 6.3: XSS-attack via URL blir stoppad av HTML Encoding, ASP.NET C# MVC.   
               Alla farliga tecken blir utbytta, exempelvis ” blir utbytt mot %22.

För att vara extra säker kan ett extra försvar implementeras, ASP.NET Request  
Validation.  Målet  med denna teknik är att  stoppa potentiella  hot  från att  nå 
webbapplikationen. 
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Om en användare försöker skicka data som påminner om HTML till servern 
kommer  ASP.NET  att  visa  ett  felmeddelande.  Denna  teknik  finns  också 
implementerad  som standard.  [32]  Se figur  6.4  för  originalmeddelandet  och 
figur 6.5 för ett mer användarvänligt meddelande.

Figur 6.4: HTML-injektion i formulär blir stoppad av Request Validation, 
                     ASP.NET C# MVC.

Figur  6.5:  HTML-injektion  i  formulär  blir  stoppad  av  Request  Validation,  
                     ASP.NET C# MVC. En mer användarvänlig presentation av   

       felmeddelandet i figur 4.37.

Så  länge  en  användare  inte  kan  utföra  några  XSS-attacker  eller  HTML-
injektioner finns det ingen anledning att oroa sig för Session Hijacking [33] 
som presenteras i kapitel 2.2.4. 
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6.3 Undvik SQL-injektioner
För att undvika SQL-injektioner som presenteras i kapitel 2.2.3 är det enklaste 
sättet  att  konstruera  SQL  Server's  parameterized  queries,  det  vill  säga 
parametriserade  frågor  mot  databasen.  [39]  Se  figur  6.6  hur  detta  görs  i 
ASP.NET.

string query = ”select 1 from [Users] where Username=@user and Password=@pass”;
SqlCommand command = new SqlCommand(query);
command.Parameters.Add(”@user”, SqlDbType.NVarChar, 50).Value = user;
command.Parameters.Add(”@pass”, SqlDbType.NVarChar, 50).Value = pass;
DataTable results = MyDatabase.ExecuteCommand(command);

        Figur 6.6: Parametriserade SQL-frågor i ASP.NET C# MVC.

Både LINQ to SQL och ADO.NET Entity Framework (EF) i ASP.NET genererar 
parametriserade frågor mot databasen som standard och i dessa fall är inte SQL-
injektioner ett problem. Alla SQL-frågor i webbapplikationen använder EF 
tillsammans med LINQ.

6.4 Undvik Model Binding
För att undvika opassande Model Binding som presenteras i kapitel 2.2.5 måste 
utvecklaren tala om för webbapplikationen vilka egenskaper i ett objekt som 
användaren får lagra data i alternativt inte lagra data i. I ASP.NET görs detta 
enklast genom att använda en implementerad funktion som heter Bind. Se figur 
6.7.

public ActionResult Edit([Bind(Include = ”Name, Email”)] Booking booking) {
      //Resterande kod här
}

        Figur 6.7: Bind ”Include” i ASP.NET C# MVC. Användaren får endast göra ändringar i 
              egenskaperna Name och Email. Finns det fler egenskaper, exempelvis Price 

har inte användaren tillräcklig behörighet för att ändra den.
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7 Prestanda
I kapitel 7 presenteras tillvägagångssätt för examensarbetets prestandatester. 
Kapitlet inkluderar vad en användare minimalt förväntar sig  prestandamässigt 
av en webbapplikation.

7.1 Simultana användare
En av de viktigaste aspekterna inom prestanda är just simultana användare. Om 
en webbapplikation inte klarar av det uppsatta antalet användare, kan delar av 
webbapplikationen  bete  sig  på  ett  ovälkommet  sätt.  Detta  leder  till  långa 
svarstider  eller  att  webbapplikationen  skickar  ut  felmeddelanden  till 
användaren. Konsekvensen blir att användarvänligheten försämras.

7.1.1 Belastning för ett bestämt antal simultana användare
Att  bestämma  en  webbservers  belastning  för  ett  bestämt  antal  simultana 
användare kan vara krångligt då det förutsätter att ett visst antal fakta är kända. 
Det första som bör finnas i åtanke är frågor hur många användare det finns 
totalt och hur många av dessa användare som är aktiva. Om webbservern har 
varit igång förut kan denna information avläsas från en loggfil på servern, men 
om det är första gången servern startas måste dessa värden uppskattas på egen 
hand. Antalet simultana användare ges därför av formeln i figur 7.1.

Simultana användare = Antalet användare * procent av användarna som är aktiv

        Figur 7.1: Formel för att beräkna antalet simultana användare.

När antalet simultana användare är känt kan en troughput beräknas, det vill säga 
hur många operationer  per sekund webbservern minimalt  måste  klara  av att 
utföra. Notera att den beräknade troughputen endast är till för att kunna besvara 
på  användarnas  begäranden  skickade  till  webbservern.  För  att  beräkna  en 
troughput behövs information om hur många begäranden en typisk användare 
gör  per  sekund.  Detta  behöver  inte  uppskattas  på  egen  hand,  men  är 
rekommenderat för bästa resultat eftersom webbapplikationer oftast är så olika 
utformade. 

Exempel:  En  webbapplikation  som  har  tio  undersidor  med  mycket  text  på 
vardera undersida skulle förmodligen få färre begäranden per sekund gentemot 
en webbapplikation med 1 000 undersidor och lite text på varje, förutsatt att 
antalet simultana användare är samma. 

För  att  slippa  uppskatta  användarnas  begäranden  per  sekund  har  Microsoft 
framställt en tabell utifrån undersökningar som kan användas vid beräkningar. 
[40] Se figur 7.2.
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User load Request rate

Light 20 requests per hour. An active user will generate a request every 180 
seconds.

Typical 36 requests per hour. An active user will generate a request every 100 
seconds.

Heavy 60 requests per hour. An active user will generate a request every 60 
seconds.

Extreme 120 requests per hour. An active user will generate a request every 30 
seconds.

        Figur 7.2: Fyra olika typer av användarbeteende med antalet begäranden per sekund.

Genom  att  tillämpa  värdena  i  figur  7.2  eller  egenuppskattade  värden  kan 
troughput beräknas med hjälp av formeln i figur 7.3.

Troughput = Simultana användare / Tid mellan begäranden

        Figur 7.3: Formel för att beräkna antalet begäranden per sekund som görs på webbservern 
           för ett bestämt antal simultana användare.

Troughput har enheten Request per seconds (RPS) eller begäranden per sekund 
och kan ses som ett värde på hur hårt belastad webbservern blir av användarna. 
I  denna beräkning har  ingen hänsyn  tagits  till  bandbredd och webbsidornas 
storlek i kilobyte (KB). För att veta om webbserverns bandbredd är tillräcklig 
för det beräknade antalet simultana användare kan formeln i figur 7.4 användas. 
I figur 7.5 presenteras ett exempel på hur beräkningen kan utföras där en vanlig 
stationär  dators  troughput  används  i  beräkningen,  i  detta  fall  motsvarar  det 
värdet 418 RPS. Hur värdet 418 RPS har uppskattats beskrivs i kapitel 7.1.2.

Minimal bandbredd = begäranden per sekund (RPS) * webbsidans storlek (Kbits)

        Figur 7.4: Formel för beräkning av nödvändig bandbredd.

Webbsidans storlek = 10 KB = 80 Kbits
Bandbredd = 100 Mbps
Ex: 418 begäranden per sekund * 80 Kbits = 33 440 Kbps = 33,44 Mbps
Svar: Ja, det skulle fungera med en 100 Mbps bandbredd.

        Figur 7.5: Exempel på beräkning av nödvändig bandbredd.

7.1.2 Bestäm maximalt antal simultana användare
För att ta reda på det maximala antalet simultana användare en dator klarar av 
behövs en programvara som kan belasta webbservern med ett högt antal HTTP-
begäranden.  Detta  görs  lättast  med  ett  ”load  test/generator  tool”,  I  detta 
experiment  används  som  nämns  i  kapitel  3,  Web  Capacity  Analysis  Tool 
(WCAT). Typiska WCAT-miljöer består av tre till fyra komponenter:
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Webbservern - Detta är det system som testas. Webbserverns programvara kan 
vara vad som helst, exempelvis någon version av IIS eller Apache, så länge det 
är en HTTP-kompatibel webbserver.

Databas (Frivillig) - Vissa webbserverapplikationer kräver en backend-databas 
för att fungera.

WCAT Controller – Kontrollern skickar signaler till  WCAT-klienten för att 
starta  eller  stoppa  belastning  av  HTTP-begäranden.  Kontrollern  övervakar 
dessutom prestanda och kan specificera vilka operativsystem-räknare som ska 
finnas med vid insamling av data från WCAT-klienten. All data sammanställs 
sedan till en rapport.

WCAT Client – Genererar HTTP-begäranden/belastningen mot webbservern. 
WCAT-klienten styrs genom WCAT-styrenheten.

För  att  kunna utföra  testet  behöver  tre  filer  skapas.  Dessa  filer  kommer  att 
anropas under körning av testet.

Config.txt – Detta är konfigurationsfilen för testet och innehåller information 
om hur länge testet ska köras (Duration), hur lång uppvärmning systemet får 
innan testet påbörjas (Warmup time) samt hur lång tid systemet får för att kylas 
ned (Cooldown time) efter testet har slutförts. Utöver detta bestäms hur många 
datorer  som  används  under  testet  (Number  of  machines)  samt  hur  många 
virtuella  klienter  som  ska  genereras  från  vardera  dator  (Number  of  client 
threads). Se figur 7.6

Warmuptime 5s 
Duration 40s 
CooldownTime 5s 
NumClientMachines 1 
NumClientThreads 200

        Figur 7.6: Config.txt

Distribution.txt –  Distribution  bestämmer  hur  stor  procentuell  chans  ett 
scenario har  att  inträffa  under testet.  Om ett  test  innehåller  till  exempel  två 
scenarier  kan  distributionen  vara  50  procent  på  vardera,  eller  om  första 
scenariot  har  större  chans  att  inträffa  kan distributionen vara  75  procent  på 
första scenariot och 25 procent på andra scenariot. Se figur 7.7

1         20
2         20
3         20
4         20
5         20

        Figur 7.7: Distribution.txt. 20 procent på vardera scenario.
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Script.txt – Detta är själva skriptet som ska köras. Här bestäms vilka scenarier 
eller transaktioner som ska utföras under testet, det vill säga vilka webbsidor på 
webbservern som ska belastas samt vilken typ av HTTP-begärande som ska 
göras, GET eller POST. Se figur 7.8

NEW TRANSACTION
classId = 1
NEW REQUEST HTTP
ResponseStatusCode = 200
Verb = "GET"
URL = "http://localhost/Home/"
NEW TRANSACTION
classId = 2
NEW REQUEST HTTP 
Verb = "GET"
URL = "http://localhost/Search/Literature"
NEW TRANSACTION
classId = 3
NEW REQUEST HTTP 
Verb = "GET"
URL = "http://localhost/Search/ForFree"
NEW TRANSACTION
classId = 4
NEW REQUEST HTTP 
Verb = "GET"
URL = "http://localhost/Search/Wanted"
NEW TRANSACTION
classId = 5
NEW REQUEST HTTP 
Verb = "GET"
URL = "http://localhost/Search/ForSale"

        Figur 7.8: Script.txt.

När konfigurationen är  slutförd  öppnas  minst  två  kommandofönster:  Ett  för 
WCAT-Controller  och ett  eller  flera  för WCAT-Client.  För  att  påbörja  testet 
anropas filerna för kontrollern enligt figur 7.9 och klienten enligt figur 7.10. 
Anropen kan endast  göras från den mapp där  de exekverbara filerna ligger. 
Därför måste kommandot cd (change directory) användas för att gå in i mappen 
först.

wcctl -c config.txt -d distribution.txt -s script.txt -a localhost 

         Figur 7.9: WCAT-Controller.

wcclient.exe localhost

         Figur 7.10: WCAT-Client.

De intressanta värdena från testet är i detta fall antalet begäranden per sekund 
servern  maximalt  klarar  av.  För  att  ta  reda  på  dessa  värden,  förutsatt  att 
operativsystemet  är  Windows,  öppnas  enklast  en  räknare  i 
prestandaövervakaren  som  heter  %-processortid och  är  igång  under  själva 
testet.  
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Om  den  procentuella  processortiden  är  hög,  det  vill  säga  99-100  procent, 
innebär det att processorn i servern arbetar på sin fulla potential och ett värde på 
begäranden per sekund kan då utläsas från testet.

När antalet begäranden per sekund är kända kan formeln i figur 7.11 användas 
för att beräkna det maximala antalet simultana användare.

Begäranden per sekund * 3600  / Antalet begäranden en användare gör per timme = 
Simultana användare per timme
Exempel
418 * 3600 / 36 = 41 800 simultana användare per timme

          Figur 7.11: Beräkning av maximalt antal simultana användare per timme.

7.2 Sökning
Innan en webbapplikation görs tillgänglig för allmänheten kan det vara en idé 
att kontrollera hur bra eller dåligt de mest triviala funktionerna presterar. En 
användare orkar vanligtvis inte vänta flera minuter på ett sökresultat.  Därför 
kan det vara bra att få ett mått på prestandan innan webbapplikationen görs 
tillgänglig  för  att  kunna  åtgärda  fel,  byta  algoritmer  eller  förbättra 
användarvänligheten  så  att  användarna  åtminstone  är  medvetna  om  att  en 
sökning pågår.

Det finns flera sätt att ta reda på hur bra en sökning presterar genom att göra en 
prestandamätning. Det enklaste är att använda en webbläsares inbyggda verktyg 
för utvecklare. I Internet Explorer (IE) ges åtkomst till  Developer Tool genom 
att klicka F12. Här går det att se bland annat innehållet i webbapplikationens 
CSS-filer,  tömma webbläsarens  cache-minne och analysera  HTML-kod som 
DOM har genererat utifrån tolkningar av originalkoden. 

När en sökning görs skickas vanligtvis en begäran till en webbserver i form av 
en POST- eller GET-metod inklusive sökordet som ska matchas i form av en 
sträng. Därav är det  intressant  att  veta  hur lång tid det tar  att  skicka denna 
begäran samt hur snabbt den besvaras när en prestandamätning för sökning ska 
utföras.  I  Developer  Tool kan  detta  analyseras  och  övervakas  under  fliken 
Nätverk. Alla mätvärden har enheten millisekunder (ms) som standard.

För att påbörja testerna klickas först knappen Börja registrera i Developer Tool  
under fliken Nätverk. Se figur 7.12.

Figur 7.12: IE Developer Tool.
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Nu övervakas alla begäranden som görs i webbläsaren och dess svarstider. När 
övervakningen  är  igång  görs  en  normal  sökning  i  webbapplikationen  och 
värdena kan avläsas.  För  att  få  pålitliga  resultat  bör  minst  20-40 mätningar 
göras  med  samma  sökning  och  samma  data  i  databasen.  Avslutningsvis 
beräknas ett medelvärde vid olika antal sökta rader i databasen.

7.3 Presentation
I många fall har inte presentationen någon betydelse då den utgör en liten del av 
hela  processen  att  ladda  en  sida,  men i  vissa fall  är  det  inte  fallet  och  om 
presentationen jämförs mot tiden för sökning kan resultatet ibland överraska. 
Det kan vara en bra vana att kontrollera hur bra eller dåligt presentationen av 
data i en webbapplikation presterar. Sökningens prestanda har mindre betydelse 
när det data som söks fram presenteras på ett dåligt sätt eftersom detta orsakar 
att applikationen upplevs som långsam för användaren.

Prestandamätningen  för  presentation  utförs  på  samma  sätt  som  för 
prestandamätningen för sökning genom att använda en webbläsares inbyggda 
verktyg för utvecklare. I IE ges åtkomst till  Developer Tool genom att klicka 
F12.

Efter att en sökning har utförts presenteras vanligtvis sökresultatet på lite olika 
sätt.  Därav är det intressant att  veta hur lång tid det tar  från att  en sökning 
påbörjas tills all information har presenterats för användaren. I Developer Tool 
kan detta analyseras och övervakas under fliken  Nätverk. Alla mätvärden har 
enheten ms som standard.

För att påbörja testerna klickas först knappen Börja registrera i Developer Tool  
under fliken Nätverk. Se figur 7.12 i kapitel 7.2.

Nu övervakas alla begäranden som görs i webbläsaren och dess svarstider.  När 
övervakningen är igång testas tre olika scenarier. Det första scenariot innehåller 
ingen  presentation  av  data,  medan  det  andra  scenariot  använder  en  vanlig 
tabellstruktur  och  det  tredje  scenariot  använder  en  vanlig  tabellstruktur 
inklusive en miniatyrbild. Värdena avläses allt eftersom testerna fortlöper. För 
att få pålitliga resultat bör minst 20-40 mätningar göras med samma sökning, 
samma  data  i  databasen  samt  samma  antal  sökresultat  presenterade  för 
användaren.  Avslutningsvis beräknas ett  medelvärde för vardera scenario vid 
olika antal sökta rader i databasen.
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8 Resultat
Graferna  och  tabellerna  som  presenteras  i  kapitel  8  sammanfattar  samtliga 
resultat i examensarbetet. Kapitel 8 består av tre underkapitel:  prestandatester, 
funktionskrav och kravspecifikation samt enkätundersökning. 

8.1 Prestandatester
Illustrationerna i kapitel 8.1 sammanfattar resultatet av prestandatesterna som 
gjorts enligt de experimentella metoderna som beskrivits i kapitel 3 (Metod), 
kapitel 5 (Implementering) och kapitel 7 (Prestanda). Prestandatesterna 
besvarar de verifierbara målen i kapitel 1.4.

8.1.1 Sökning
I  figur  8.1  illustreras  en  prestandajämförelse  mellan  den  implementerade 
sökningen  och  andra  konkurrerande  lösningar  för  sökning,  i  detta  fall 
Lucene.NET. Se figur 8.2 för mer detaljerade värden.

Figur 8.1: Prestanda för olika typer av sökning.

Diagrammet  i  figur  8.1  visar  att  den  snabbaste  lösningen  för  sökning  var 
ASP.NET (DbSet.Find), det vill säga den implementerade sökningen. Redan för 
låga  värden  är  skillnaden  mellan  Lucene.NET  (Separata  filer) och  den 
implementerade  sökningen  23,5  procent.  Den  procentuella  skillnaden  i 
prestanda blir större när antalet sökta rader ökar. Redan vid 250 sökta rader är 
den implementerade sökningen dubbelt så snabb som  Lucene.NET (Separata 
filer).
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# ASP.NET (DbSet.Find Metod) Lucene.NET (Separata filer) Lucene.NET (Samma fil)

50 22,6 29,55 35,8

100 24,1 34,25 54,4

150 25,8 38,85 63,1

200 26,55 42,9 77,15

250 27,25 55,35 81,25

Figur 8.2: Tid för alla sökningar i figur 8.1.

8.1.2 Simultana användare
I figur 8.3 illustreras hur webbservern belastas vid ett bestämt antal simultana 
användare beroende på användarbeteende.

Figur 8.3: Belastning för webbservern vid olika antal simultana användare och olika 
typer av användarbeteende.

Diagrammet figur 8.3 visar att det krävs en webbserver som klarar 40-50 RPS 
för att kunna hantera 5 000 typiska simultana användare, 80 RPS för att kunna 
hantera 5 000 tunga simultana användare och 160 RPS för att kunna hantera 5 
000 extrema simultana användare.

I detta examensarbete användes en vanlig stationär dator som serverdator, och 
resultatet från experimentet som utfördes enligt kapitel 7.1.2 visade att datorn 
klarar av ungefär 418 RPS som bäst. Det teoretiska värdet för maximalt antal  
simultana  användare på  denna  dator  när  användarna  har  ett  ”typiskt” 
användarbeteendet  beräknades enligt  figur  7.11 och uppskattades  till  41 800 
simultana användare. Detta kräver en bandbredd på minst 33,44 Mbps vilket 
beräknades i figur 7.5. Se figur 8.5 för att se hur antalet simultana användare 
beror av användarbeteende. 

53



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

I figur 8.4 illustreras nödvändig bandbredd vid olika antal simultana användare 
och användarbeteenden då vardera webbsida har en storlek på 10 KB.

Figur 8.4: Nödvändig bandbredd vid olika antal simultana användare och 
användarbeteenden då vardera webbsida har en storlek på 10 KB.

Diagrammet i figur 8.4 visar att det behövs en bandbredd på ungefär 13 Mbps 
för att kunna hantera 5 000 extrema simultana användare, 6 Mbps för tunga 
användare och strax under 4 Mbps för typiska användare.

I figur 8.5 illustreras hur webbservern belastas vid ett bestämt antal simultana 
användare beroende på användarbeteende. Detta är en vidareutveckling av figur 
8.3.

Figur 8.5: Belastning för webbservern vid olika antal simultana användare och olika 
typer av användarbeteende.
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I figur 8.6 illustreras maximalt antal användare per timme för webbservern som 
använts i projektet.

(System: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz, 8,00 GB RAM, Windows 7)

Figur 8.6: Maximalt antal användare per timme för projektets webbserver.

Som tidigare nämns i kapitel 8.1.2 uppskattades examensarbetets serverdator att 
klara av 41 800 simultana användare då användarna har ett typiskt 
användarbeteendet. 

8.1.3 Presentation
I figur 8.7 illustreras hur presentation av data från sökningar påverkar 
webbapplikationens prestanda.

Figur 8.7: Presentation av data från sökning.

55



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

Diagrammet i figur 8.7 visar att presentation av data i form av tabellstruktur 
ökar tiden för presentation med 50 procent för låga värden och presentation av 
data i form av  tabellstruktur plus thumbnail 75x75 (miniatyrbild) ökar tiden för 
presentation med nästan 150 procent, det vill säga mer en dubbelt så lång tid. 
Skillnaden är ungefär samma för resterande ökningar av antalet sökta rader.

8.2 Funktionskrav och kravspecifikation
Illustrationerna i kapitel 8.2 sammanfattar resultatet av den implementation som 
gjorts och besvarar om kravspecifikationen har uppfyllts eller ej. I figur 8.8 
illustreras den funktionalitet av kravspecifikationen som blivit implementerad 
och inte. 

(Alla rader med ett kryss (X) är funktionalitet som blivit implementerad i slutprodukten.)

Studenter skall kunna:

Köpa, sälja och skänka bort kurslitteratur. (Visa intresse av kurslitteratur-byte) X

Skapa annonser genom att välja bland redan inlagd litteratur. X

Skapa annonser med sparad kontaktinformation för användaren. X

Besöka varandras profiler samt visa kontaktinformation med profilbild. X

Kontakta användare via privata meddelanden samt lägga till kontakter till adressbok. X

Kontakta säljare och köpare på ett smidigt sätt. X

Se en överblick över de senaste inlagda annonserna. X
Hantera sina privata meddelanden (Mottagna, Skickade, Markera meddelande som läst 
eller oläst, Svara, Läsa samt Ta bort). X

Söka bland registrerade användare. X

Söka bland befintliga annonser. X

Ladda upp bilder till annonser och profil. X

Hantera sina egna annonser utan att behöva söka upp dem.  (Ta bort och Ändra) X

Administratörer skall kunna:

Ta bort annonser. (Köpes, Säljes och Skänkes) X

Lägga till, ta bort och ändra litteratur i litteraturbiblioteket. X

Figur 8.8: Implementerad funktionalitet i kravspecifikationen.

8.3 Enkätundersökning
Illustrationerna i kapitel 8.3 sammanfattar resultatet från enkätundersökningen 
som har utförts i början av examensarbetet och har legat till grund för 
kravspecifikationen/funktionskraven. Kraven finns formulerade i kapitel 3. 
Enkätundersökningen är besvarad av tio studenter vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall. 

I figur 8.9 till 8.13 illustreras samtliga resultat från enkätundersökningen.
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Figur 8.9: Enkätundersökning. Skulle denna sida underlätta försäljning och köp av 
begagnad kurslitteratur?

Figur 8.10: Enkätundersökning. Borde hemsidan vara på engelska?

Figur 8.11: Enkätundersökning. Är det nödvändigt att ha ett forum?

57



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

Figur 8.12: Enkätundersökning. Borde det finnas en egen flik för böcker som skänkes 
bort?

Figur 8.13: Enkätundersökning. Idag planeras funktionalitet såsom: köpes, säljes, 
bytes, meddelandesystem och ett forum. Borde något annat finnas med?
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9 Slutsatser
I kapitel 9 presenteras slutsatserna av resultatet. Därtill presenteras förslag på 
vidareutveckling  av  webbapplikationen  samt  de  etiska  aspekter  och 
överväganden som gjorts.

9.1 Granskning av resultat
Detta examensarbete valdes på eget initiativ och bygger på det faktum att det 
idag inte finns något smidigt och bra sätt att sälja och köpa kurslitteratur inom 
Mittuniversitetet i Sundsvall.

En slutprodukt i form av en webbapplikation har utvecklats och innehåller 
grundläggande funktionalitet där studenter kan köpa och sälja kurslitteratur. När 
slutprodukten jämförs mot de uppsatta funktionskraven visas tydligt i figur 8.8 
att webbapplikationen uppfyller alla uppsatta funktionskrav.

Utöver de uppsatta funktionskraven finns det några verifierbara mål för 
webbapplikationen som berör webbapplikationens prestanda:

– Utföra prestandatester och jämföra den implementerade sökningen 
gentemot andra konkurrerande lösningar för sökning. Hur stor vinst har 
den implementerade sökningen?

– Utföra prestandatester för att ta reda på maximalt antal möjliga 
simultana användare. Är det möjligt att ha 5 000 simultana användare? 

– Utföra prestandatester för att jämföra hur presentation av sökresultat kan 
försämra eller förbättra applikationens prestanda och laddningstider. Hur 
stor påverkan har presentation av data?

Genom prestandatesternas resultat presenterade i kapitel 8.1 kan slutsatserna 
dras att denna webbapplikation

– har en implementerad sökning som redan vid 250 sökta rader i 
databasen presterar dubbelt så bra som den konkurrerande sökningen, 
Lucene.NET.

– utan problem klarar av 5 000 simultana användare vad gäller 
serverprestanda och bandbredd oavsett användarbelastning 

– har en serverdator (i detta fall en vanlig stationär dator) som i teorin 
klarar 41 900 simultana användare med ett typiskt användarbeteende, 
och för att upprätthålla detta behövs en bandbredd på 33,44 Mbit/s. 
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Begränsningen sitter i detta fall hos hårdvaran och inte hastigheten på 
bandbredden då det räcker till och blir över på en 100 Mbit/s 
uppkoppling.

– har en halverad presentationstid av sökresultat för ett lågt antal sökta 
rader då presentationen av data sker på ett genomtänkt sätt. Dålig 
presentation kan fördubbla tiden det tar för presentation av sökresultat.

Som synes ovan har samtliga verifierbara mål besvarats av resultatet.

Det var oklart i början vilket programspråk och vilken teknik som bäst lämpade 
sig  för  denna  typ  av  webbapplikation,  men  efter  en   litteraturstudie  valdes 
ASP.NET C# med MVC 3. Denna teknik är att rekommendera för att snabbt 
komma igång med ett  projekt  och samtidigt  hålla  utvecklingen strukturerad. 
Valet av ASP.NET har underlättat främst vid implementation av autentisering 
och  sökning  vilket  gjorde  det  möjligt  att  uppfylla  samtliga  uppsatta 
funktionskrav.

Slutprodukten  blev  ungefär  som den  var  tänkt  från  början.  Det  fanns  idéer 
angående  ett  forum och  bevakning  av  kurslitteratur,  men  dessa  förkastades. 
Fokus hamnade istället på säkerhet och användarvänlighet. Ambitionen var att 
skapa  en  säker,  snabb  och  lättanvänd  webbapplikation  varför  ett 
användargränssnitt baserat på JQuery implementerades utöver funktionskraven.

Vad  gäller  slutproduktens  prestandatester  valdes  de  mest  triviala  delarna  av 
webbapplikationen att testas. Samtliga tester har utförts på samma serverdator 
med  samma  förutsättningar  där  övriga  processer  har  stängts  ned. 
Internetuppkopplingen dedikerades endast till testerna och inga andra enheter 
då  prestandatesterna  utfördes.  Prestandatesternas  resultat  för  simultana 
användare är generella under speciella förutsättningar då webbapplikationens 
sidor  har  en  storlek  på  10  KB  som  är  en  normal  storlek  för  sidor. 
Prestandatesternas resultat  för  maximalt  antal användare per timme, sökning  
och presentation av data  från sökning gäller  specifikt  för  webbservern  som 
använts under testerna, men däremot skulle resultatet förmodligen skilja sig lite 
om testerna utförts på en annan webbserver.

9.2 Vidareutveckling
Enkätundersökningen  visar  att  det  finns  potential  för  vidareutveckling  av 
webbapplikationens funktionalitet. Bland de inkomna förslagen finns bevakning 
av kurslitteratur och ranking-system för användarnas rykte. Utöver detta skulle 
stöd  för  flera  betalningssätt  kunna  implementeras,  till  exempel 
internetbetalning. Det finns ingen direkt nytta av att ha ett forum idag, men om 
webbapplikationen känns tråkig kan ett forum implementeras där användarna 
kan diskutera kurslitteratur.

60



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

Övrig  vidareutveckling  som  kan  bli  aktuell  är  möjligheten  att  ändra 
webbapplikationens textstorlek eller  möjligheten att  byta webbapplikationens 
språk.

9.3 Etiska aspekter och överväganden
Webbapplikationen gynnar alla studerande vid Mittuniversitetet i Sundsvall då 
den med fördel underlättar  köp och försäljning av kurslitteratur jämfört med 
dagens  konkurrerande  alternativ.  Lösenorden  som  sparas  i  databasen  är 
krypterade för användarens säkerhet. Webbapplikationens språk är på engelska 
för  att  användarna,  oavsett  nationalitet  och  ursprung,  ska  ha  samma 
förutsättningar när det gäller användande av webbapplikationen. För att hålla ett 
mer städat och ansvarsfullt  beteende hos användarna kan användarnamn och 
lösenord delas ut av en administratör, förslagsvis samma inloggningsuppgifter 
som studenterna  har  för  inloggning  på  Mittuniversitetets  portal.  Genom att 
acceptera  webbapplikationens  användarvillkor  lovar  användaren  att  inte 
diskriminera andra användare oberoende av etniskt ursprung, ålder, nationalitet, 
funktionshinder, religion, sexuell läggning eller politisk syn. De användare som 
inte följer webbapplikationens värderingar, villkor och regler kommer att varnas 
eller mista rätten till fortsatt användning av webbapplikationen.
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Bilaga A: Enkätundersökning
Tycker du att denna sida skulle underlätta försäljning och köp av begagnad 
kurslitteratur?*

• Ja
• Nej
• Vet ej

Om Nej... Varför inte?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Borde hemsidan vara på engelska? Med tanke på att det finns många engelsktalande 
på universitetet.

• Ja
• Nej
• Både svenska och engelska
• Vet ej

Om Nej... Varför inte?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

I dagsläget planeras funktionalitet såsom: köpes, säljes, bytes, möjlighet att skicka 
privata meddelanden, ett publikt diskussionsforum och/alternativt bevakning av 
böcker. Borde något annat finnas med? Isåfall vad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vissa studenter kanske vill skänka bort sin kurslitteratur. Borde det finnas en egen 
flik för böcker som skänkes bort?

• Ja
• Nej
• Vet ej
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Frivillig kommentar angående böcker som skänkes
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Om Nej... Varför inte?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Är det nödvändigt att ha ett forum? Kommer någon att använda det?*
Med tanke på att sidor som tradera och blocket inte har ett forum.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Övriga förslag och tips kan skrivas här...
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bilaga B: Databas

Användare, roller, medlemskap

Funktionalitet

68

aspnet_Applications
ApplicationName

LoweredApplicationName
ApplicationId
Description

aspnet_Membership
ApplicationId
UserId
Password
PasswordFormat
PasswordSalt
MobilePIN
Email
LoweredEmail
PasswordQuestion
PasswordAnswer
IsApproved
IsLockedOut
CreateDate
LastLoginDate
LastPasswordChangedDate
LastLockoutDate
FailedPasswordAttemptCount
FailedPasswordAttemptWind...
FailedPasswordAnswerAttem...
FailedPasswordAnswerAttem...
Comment

aspnet_Paths
ApplicationId
PathId
Path

LoweredPath

aspnet_PersonalizationAllUsers
PathId

PageSettings

LastUpdatedDate

aspnet_PersonalizationPerUser
Id

PathId
UserId
PageSettings
LastUpdatedDate

aspnet_Profile
UserId

PropertyNames
PropertyValuesString
PropertyValuesBinary
LastUpdatedDate

aspnet_Roles
ApplicationId
RoleId
RoleName

LoweredRoleName
Description

aspnet_SchemaVersions
Feature

CompatibleSchemaVersion

IsCurrentVersion

aspnet_Users
ApplicationId
UserId
UserName
LoweredUserName
MobileAlias
IsAnonymous
LastActivityDate

aspnet_UsersInRoles
UserId
RoleId

aspnet_WebEvent_Events
EventId
EventTimeUtc
EventTime
EventType
EventSequence
EventOccurrence
EventCode
EventDetailCode
Message
ApplicationPath
ApplicationVirtualPath
MachineName
RequestUrl
ExceptionType
Details

Contacts
Id
Username

Name

[When]

Owner

ForFrees
Id
Username
LiteratureReferenceForFree

Title
Description
[When]

Donator_Firstname
Donator_Lastname
Donator_Phone

Donator_Email
Donator_Username
PicturePath

ForSales
Id
Title
Description

Price
Seller_Firstname
Seller_Lastname

Seller_Phone
Seller_Email
Seller_Username
LiteratureReferenceForSale

Username
[When]
Trading
PicturePath

Literatures
Id
ISBN
Title

Author
Publisher

Edition
Format

PublicationYear
Language

PrivateMessages
Id
SenderUsername

Message
[When]

StatusOfMessage
ReceiverUsername

Owner
Subject

Profiles
Id
Username
Firstname

Lastname
Education

Email
Phone
Skype

PicturePath
LatestLogon

Wanteds
Id

Title
Description
Buyer_Firstname

Buyer_Lastname
Buyer_Phone
Buyer_Email

Buyer_Username
LiteratureReferenceWanted
[When]

Trading
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Bilaga C: Klassdiagram
Kontrollant-klasser

Modell-klasser
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Vymodell-klasser

70



MiunLiterature
En köp- och säljmarknad för begagnad kurslitteratur
Niclas Martinsson 2012-12-20

Bilaga D: Aktivitetsdiagram
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