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Abstrakt 

 
Ett av Internets stora användningsområden är att 
skapa kontakter mellan människor. För att 
underlätta detta har det under årens lopp kommit en 
rad olika mötesplatser, s.k. communities på Internet. 
De problem vi ser med de nuvarande är att sidorna 
känns svårnavigerade, och med röriga funktioner. 
Därför bestämde vi oss för att skapa en egen 
mötesplats med nyskapande och roliga funktioner 
för att kunna nå ut till en bred publik. Detta arbete 
innefattar utformningen av MySQL databasen ifrån 
grunden och dess relationer, samt programmering 
av funktionerna, i Microsoft.NET miljö. 
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1. Inledning 
 
Ett av Internets större användningsområden idag är att skapa 
kontakter mellan människor. Sedan Lunarstorm öppnade sin sida 
för ett antal år sedan har en rad nya möteplatser, så kallade 
communities tillkommit, i såväl Sverige som internationellt.  

1.1 Problembeskrivning 
Då många nuvarande mötesplatser och öppna forum på Internet 
känns svårnavigerade och röriga skall en sida skapas med ett 
stilrent grässnitt och lättillgängliga funktioner. 
Säkerheten blir något som måste has i åtanke under utvecklingen. 
Alla databaskopplingar och funktioner måste vara utformade på 
ett säkert sätt för att undvika eventuella intrång.  

Ett av det största problemet är att hitta något som sticker ut 
från andra mötesplatser på nätet, dvs skapa något eget för att få 
en tillräckligt stor publik och för att få mötesplatsen så intressant 
som möjligt för besökarna. 

1.2 Syfte 
Syftet är att skapa en mötesplats på Internet som inriktar sig på 
människor i alla åldrar, men framför allt 17-25 år. Tanken är att 
istället för att var extremt nischade, stuva ihop flera av andra 
mötesplatser funktioner i ett, det vill säga resor, fest och sommar. 
Sommartemat kommer vara ett genomgående inslag på hela 
sidan. 

Mötesplatsen kommer att utvecklas tillsammans med Johan 
Eklöf och Victor Nordstrand, som i första hand står för design 
och databasdelen, medan vi programmerar och utvecklar alla 
bakomliggande funktioner. 
 
 
 

1.3 Frågeställningar 
• Vilka funktioner är relevanta för mötesplatsen? 
• Finns det någon/några nya bra funktioner som ingen annan 

mötesplats tillhandahåller? 
• Vilken databas är mest lämplig att köra? 
• Vilket språk är mest lämpligt att använda av VB.NET och 

C#.NET? 
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1.4 Avgränsningar 
Mötesplatsen skall avgränsas till dom mest grundläggande och 
relevanta funktionerna en bra mötesplats ska tillhandahålla, dessa 
kan exempelvis vara gästbok, meddelanden, vänlista, blogg och 
presentation. Förutom dessa ”vanliga” funktioner ska även någon 
form av rese-tema-funktion appliceras, vilket förhoppningsvis 
kommer att resultera i mer besökare och en bredare målgrupp. 
Det viktigaste inom den sektionen är ett öppet forum där man ska 
kunna diskutera sina reseupplevelser, dela med sig av foton, samt 
betygsätta hotell och resmål. 
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2. Bakgrund 

2.1 Microsoft .NET 
.NET är en rad olika program som sammankopplar information 
och system. .NET baseras och kopplas oftast samman med 
webbtjänster. För att utveckla och köra .NET applikationer 
behöver man den standardiserade plattformen .NET framework, 
vilket i stora drag kompilerar den kod man skriver.  
    Kärnan i Dotnet Framework är Common Language Runtime 
(CLR). CLR används för att köra programmen och hanterar 
bland annat kodsäkerhet och profilering. CLI (Common 
Language Infrastructure) är den standard som .NET Framework 
resulterar i. CLI används främst för att program ska kunna köras 
i olika miljöer utan att behöva skrivas om. CSL (Common 
language Spesification) är den standard som alla språk ska 
uppfylla för att kunna köras i .NET Framework. Nedan finns en 
lista över språk som stöds för .NET. 
 

• C# 
• C++ 
• VB.NET (Visual Basic.NET) 
• J# 

 
Till .NET-delen tillhör också Microsoft Visual Studio.net, vilket 
är en avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft. Det 
finns också en mängd olika programutvecklingsmiljöer för 
hemmabruk som inriktar sig på vart och ett av språken. Dessa 
program är gratis, men följs upp av en express-version som 
innehåller en mer avancerad utvecklingsmiljö och som inte är 
gratis. 

Microsoft tenderar nu på att satsa mer och mer på .NET, 
vilket man framförallt kan se i nya Windows Vista där man kan 
utvidga exempelvis Office-paketet med .NET. 
    Fler och fler företag har fått upp ögonen för .NET, som bara 
för ett par år sedan inte var särskilt populärt bland företag inom 
systemutveckling, då branschen hägrades av Java. .NET är tänkt 
som en konkurrent till Java och man kan se att Microsoft har 
hämtat många idéer från Sun eller föregångaren Component 
Object Model. En viktig fråga att ställa sig är givetvis, på vilket 
sätt skiljer sig dessa på? Vad har .NET för intressant att erbjuda i 
jämförelse mot konkurrenten Java? 

Värt att notera är att .NET är plattformsberoende och 
utvecklat av Microsoft, vilket resulterar i att .NET Framework 
inte går att köras på ett Linux system. Detta är fördel för Sun, då 
Java är plattformsoberoende.   



 7

2.1.1 ASP.NET 

ASP.NET är utvecklat av Microsoft och baserat  på .NET 
ramverket. Det används precis som det låter i samband med 
.NET. Fördelen med ASP.NET gentemot andra tekniker är att det 
är komponent- och händelsebaserat, samt att det bygger på 
programspråk istället för enklare scriptspråk som andra 
konkurrerande tekniker använder.  
    För att utveckla ASP.NET-applikationer kan man använda 
sig av C#.NET, VB.NET, eller J#.NET som programspråk. 
 

2.1.2 VB.NET 

VB.NET eller Visual Basic.NET som det egentligen heter är ett 
programspråk som är baserat på Visual Basic. VB har utvecklats 
massor och har under senare år blivit mer och mer kraftfullt, 
mycket på grund av VB.NET som kan beskrivas som en 
evolutionär utveckling från Visual Basic version 6.0. 
 

2.2 MySQL 
MySQL skapades av det Svenska företaget MySQL AB. Det är 
ett relationsdatabassystem som bygger på frågespråket SQL. 
Under årens lopp har MySQL vuxit och blivit en av de mest 
använda databashanterarna 

I början var det mest använt i Linuxmiljöer, men det finns 
dock numera till de flesta plattformarna, och det är också mycket 
vanligt i windowsmiljöer. De flesta stora 
programmeringsspråken har biblioteket för att kunna använda 
MySQL. 

Det bör tilläggas att MySQL är gratis att använda för såväl 
privat som kommersiellt bruk. 
 

2.3 SQL 
SQL är ett standardiserar språk för att ställa frågor och modifiera 
relationsdatabaser. 

Det utvecklades av forskare i USA på 1970-talet, och 1979 
kom den första riktiga kommersiella versionen av SQL, som 
släpptes av Oracle. Under samma period släppte IBM också sin 
version, och det fick en enorm genomslagskraft. 

2.4 AJAX 
AJAX står för asynkrona JavaScripts och XML, och är en relativt 
ny teknik (som bygger på gamla metoder) som fått en stor 
genomslagskraft på Internet på senare år, inte minst på Google 
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där de byggt sina tjänster i det. Det bygger på JavaScripts och 
XML. För att förklara kort om hur det fungerar så är det 
JavaScripts och http requests som arbetar tillsammans. Det 
innebär att man kan koppla ihop JavaScripts och serveranrop i 
ASP.NET och på så sätt få det att ske dynamiskt. 

 
 

3 Förutsättningar och krav 
 

3.1 Förutsättningar 
 Mötesplatsen ska köras på IIS 5.0 och senare versioner, vilket 
den webbserver som används under utvecklingsprocessen även 
har.  

Mötesplatsen ska kunna kopplas samman med en MySql 
databas. Under utvecklingsfasen finns databasen i kopior på de 
lokala utvecklingsdatorerna. De ändringar som kan tillkomma 
vid lansering, ska kunna ändras från formulär som ligger på 
webben. Dessa formulär är endast tillgängliga för 
administratörerna. Ytterst få ändringar kan komma att ändras 
genom den färdigutvecklade databasen, såsom nya tabeller eller 
kolumner. 
 

3.2 Krav på funktion 
De viktigaste funktionerna mötesplatsen ska tillhandahålla är 
gästbok, privata meddelanden, blogg, presentation, fotoalbum 
och egna listor, samt att kunna se sina vänner och besökare. 
Utöver dessa funktioner, finns det en del nöjes- och 
resefunktioner. Det kan exempelvis vara att se olika nöjesevents 
för sommaren, eller att skapa och gå med i olika reseklubbar. 

Observera att alla funktioner gäller för alla användare, vilket 
betyder att alla användare har tillgång till lika många funktioner 
på mötesplatsen och att någon form av VIP-medlem med extra 
funktioner inte finns tillgängligt i dagsläget. 
 

3.3 Krav på säkerhet 
  Eftersom mötesplatsen nås via Internet är säkerheten a och o. 
Varje användare har sin unika identitet. För att säkerställa 
identiteten måste någon form av inloggning finnas, där 
användarens ”smeknamn” och lösenord matas in. Kraven på 
lösenordet är att det inte får synas i klartext vid inmatning och 
det ska vara sex tecken långt. För att skydda mötesplatsen mot så 



 9

kallade ”sql-injections” (lura databasen med SQL-frågor i 
inmatningsfält för att få ut information) har .NET ett inbyggt 
skydd som ska förhindra denna typ av hot. 
   Sammanfattningsvis, är det viktigast att användaren har sin 
unika identitet eftersom mycket bygger på den och sessionen 
som skapas vid inloggning.  

 

4. Beskrivning av konstruktionslösning 

4.1 Val av teknologi 

4.1.1 ASP.NET 

Det kändes som ett självklart val att börja med ASP.NET då det 
fanns en viss erfarenhet av systemutveckling i ASP, och delvis 
PHP. Vi valde ASP.NET för sina kraftfulla inbyggda kontroller 
och funktioner som både passar bra för systemutveckling och 
webbutveckling.  

.NET är ett ramverk för utveckling i olika miljöer som 
ASP.NET, C#, VB.NET och så vidare. I det här projektet har vi 
varit konsekventa med att programmera i VB.NET, av den 
anledningen att det kändes som en bra övergång ifrån 
traditionella ASP där man i stor utsträckning använder sig av VB 
Scripts. 

4.1.2 JavaScript 

Då ASP.NET är ett serverbaserat språk som uteslutande 
använder servern för att exekvera kod, saknar man ibland 
funktioner som klientbaserade språk erbjuder. Det är i de fall då 
man vill ha dynamiskt innehåll på sin sida, som uppdateras direkt 
på klienten som JavaScript är ett bra alternativ.  

Visserligen har ASP.NET en del inbyggda 
valideringsfunktioner som är klientbaserade, men de bygger i 
grunden på JavaScript.  

De ställen där rörligt innehåll finns (utan att använda flash), 
samt dynamiska objekt som uppdaterar sig själv utan postbacks, 
det vill säga utan att man behöver ladda om sidan och ha kontakt 
med servern använder JavaScript. 

Det är ett språk som funnits ute på Internet i många år, men 
används i minst lika stor utsträckning nu. 

4.1.3 MySQL 

MySQL valdes, framför MS SQL främst av den anledningen att 
det är gratis. Inga licenser behövs och det är tillräckligt kraftfullt 
för vårt ändamål. 
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4.1.4 IIS 

IIS var ett självklart val då vi genomgående arbetar i Windows 
miljö, och med .NET ramverket. 

IIS verkar vara stabilt, snabbt och framförallt, har det stöd för 
ASP.NET 2.0 som är det som används i projektet. 

4.1.5 AJAX 

Vi använder oss av ett tillägg till .NET i form av en AJAX 
Container. Det innebär att ASP.NET-kontrollerna inuti den kan 
uppdateras dynamiskt utan att sidan behöver postas, vilket gör 
gränssnitten smidigare och snyggare. 

 

4.2 Säkerhet 
Säkerhet är alltid en viktig faktor att ha i åtanke då man arbetar 
med sidor på Internet, och webbutveckling överhuvudtaget. I 
detta projekt är det användarnas säkerhet som står i fokus. 
 

4.2.1 Lösenord 

Användarnas lösenord ska vara minst 6 tecken långt. Detta är 
givetvis för att ingen annan ska kunna lista ut det så enkelt. Sen 
är det upp till användaren vilken typ av lösenord den vill ha. Vi 
kan bara uppmana användaren att välja ett säkert lösenord, som 
helst ska innehålla både siffror och tecken. 
 
4.2.2 Session 
Då man loggar in blir man tilldelad en unik session, ett slumptal 
som tilldelas av ASP.NET objektet. Sessionen har en timeout på 
30 minuter vilket innebär att man blir utloggad automatiskt av 30 
minuters inaktivitet. 30 minuter valdes på grund av att vi tycker 
det är en rimlig tid för detta ändamål. Har man inte uppdaterat 
sidan på 30 min finns det ingen anledning att vara inloggat 
längre.  

Varje enskild sida har en ”check” som kontrollerar så att 
användaren är inloggad och har en session tilldelad till sitt 
användarnamn, och att inte sessionstiden har gått ut. 
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4.3 Funktionsbeskrivning 
Nedan finns en beskrivning av de olika typer av funktioner som finns. 
 

4.3.1 Lägga till information i databasen 

Dessa funktioner lägger till data i databasen, som nya gästboksinlägg, nya 
besökare eller nya användare. Informationen hämtas ifrån formulär, adressfält, 
eller andra funktioner. 
 

4.3.2 Hämta enskilda parametrar ifrån databasen 

De här funktionerna hämtar endast ett värde ur databasen, som ett 
användarnamn, ett användarid eller ett heltal. 
 

4.3.3 Hämta listor av information ur databasen 

I dessa funktioner hämtas mer information, som alla gästboksinlägg till en 
specifik användare, alla drinkar, foton och så vidare 

Det returneras till ett dataset som sedan skrivs ut på de olika 
webbformulärsidorna. 

4.3.4 Uppdatera information ur databasen 

Uppdaterar och ändrar befintlig information i databasen. T.ex. ändra 
inställningar för användare, uppdatera antal besökare och så vidare. 

4.3.4 Ta bort 

Radera poster i databasen. 

4.3.5 Funktioner för att beräkna ålder 

Användaren får mata in sitt personnummer då denne registrerar sig, och den 
här funktionen beräknar dess ålder baserat på det, en beräkning utifrån dagens 
datum i jämförelse med födelseåret. 

4.3.6 Substring-funktioner 

Delar upp strängar i mindre bitar och returnerar. På vissa ställen vill vi inte 
lista ut datum och tid som det ser ut i databasen. 

4.3.7 Javascript 

JavaScripts användes för att till exempel beräkna antal tecken i 
inmatningsrutor, inaktivera kontroller, samt få saker att hända dynamiskt på 
sidan. Vi har också gjort en timer för gästboken och klotterplanket med 
JavaScripts, för att förhindra spam. 
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5. Implementering och problem 

5.1 Implementering av webbapplikation 
 

Alla aspx-filer, även kallade webbformulär ligger i separata 
mappar; pres,nöje,resor och så vidare. Klassfilerna som 
innehåller alla funktioner ligger i en speciell mapp, som är 
avsedd för det, ”App-Code”. När man skapar en applikation i IIS 
kan webbformulären ärva alla funktioner i klasserna. Våra 
klasser är noje, resor, pres och community. Den sistnämnda 
innehåller generella funktioner som återkommer på hela 
mötesplatsen. 

Därför ärver alla andra klasser av den, vilket innebär att om 
ett webbformulär ärver resor, så ärver den i sin tur alla funktioner 
ifrån klassen community automatiskt. 

Vidare har vi försökt döpa funktionernas namn på ett vettigt 
och logiskt sätt, alla funktioner för att lägga till i databasen börjar 
på  add , och så har vi list- och get-funktioner för att hämta data 
ur databasen. Delete och update för att ta bort respektive 
uppdatera information i databasen.  

5.2 Problem 

5.2.1 MySQL och ASP.NET 

Ett problem var att hitta ett lämpligt sätt att koppla upp sig emot 
MySQL servern. Det finns olika sätt att göra det på, med olika 
drivrutiner, som ODBC och SQL, men den bästa lösningen var 
att ladda ner en MySQL-drivrutin som också används på många 
webhotell, vilket löste problemet. 

5.2.2 Session 

Det här problemet har varit genomgående under hela 
utvecklingstiden då mötesplatsen har testats lokalt på våra 
laptops. När vi sedan laddade upp och testade på den dedikerade 
servern var det inte längre något problem. 

5.2.3 Teckenuppsättning. 

Det fanns länge ett problem med teckenuppsättningen då 
information hämtas från databasen. Det var problem med å,ä,ö 
trots att rätt teckenuppsättning inställd i såväl MySQL-servern 
som ASP.NET. Problemet var att data matades in i databasen 
med Windows kommandotolk. Efter att ha läst på en del forum 
upptäckte vi att det var fler som hade samma problem, så egna 
formulär användes i fortsättningen för inmatning, eller MySQL 
query browser, som är ett tillägg till MySQL-servern. 
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5.3 Val av utvecklingsmiljö 
   För att utveckla applikationer i .NET finns det en rad olika 
program man kan använda sig av. Denna mötesplasts utvecklades 
med programmet Visual Web Developer 2005 Express Edition 
från Microsoft. Detta program ingår i Microsoft Visual Studio 
och är gratis att ladda ner, dock måste du registrera dig efter 30 
dagar, men expressversionen är fortfarande gratis.  
   Visual Web Developer är ett väldigt kraftfullt verktyg att 
utveckla .NET-applikationer med. När man skapar en ny fil, får 
man välja mellan en rad olika format, stylesheets, .NET, html, 
webservices mm. Man får även välja vilket .NET-språk man vill 
utveckla applikationen med, därefter anpassas programmet efter 
det valda språket. 
   Sidorna kan skapas med ett grafiskt gränssnitt, eller genom att 
skriva koden manuellt. Det som gör programmet så kraftfullt är 
delvis att ord med en viss betydelse visas i speciella färger och 
att metoder och egenskaper för objekt visas automatiskt i en 
rullmeny när objektnamnet anges, dessa egenskaper och ord kan 
man även tabba fram, vilket gör att man ibland spar mycket tid. 
   En annan bra funktion i Visual Web Developer är att 
klassuppdelningen sker på ett smidigt sätt. När man arbetar med 
klasserna kan man få upp alla funktioner i en rullgardinsmeny 
högst upp, vilket gör att navigeringen mellan de olika klasserna 
sker mycket smidigt. Denna funktion är ytterst viktigt för 
utvecklaren när applikationen i fråga har 100-tals funktioner i en 
klass. 
   Här är ett exempel på hur det kan se ut när man arbetar med 
Visual Web Developer.  
 

 
Figur 1. Arbetsmiljön i Viusal Web Developer 2005 
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6. Diskussion  
 
Att hålla kontakten med vänner och bekanta, att skriva en blog 
om en speciell händelse, att kolla om just jag är med på någon av 
vimmelbilderna från helgens rabalder, att göra allt detta på 
Internet, på en enda stor mötesplats är något som många 
ungdomar uppskattar.  
 I och med att Internet finns att tillgå nästan överallt idag, har 
så kallade mötesplatser på Internet blivit väldigt populära bland 
ungdomar. Sveriges största mötesplats Lunarstorm har hela 1,2 
miljoner registrerade användare och når ut till ofantligt många 
ungdomar i Sverige. Ja, mötesplatser i all ära, men blir det aldrig 
för många utav dem?  
 Ett av målen med detta arbete var att samla de populäraste 
funktionerna från andra mötesplatser till en, samt att fokusera på 
sommar- och restema, just för att skapa en mötesplats som 
sticker ut lite mot de andra som finns på webben idag. Så länge 
det finns hög efterfrågan och nya idéer spelar inte antalet så stor 
roll. Det viktigaste är att det ska finnas ett stort utbud och många 
valmöjligheter, beslutet att registrera sig ligger ju trotts allt hos 
besökaren. 
 

6.1 Diskussion kring lösning 
 

Innan arbetet påbörjades hade vi en diskussion kring 
vilket språk som skulle vara vettigast att lära sig inför framtiden. 
PHP är ett språk som är plattformsoberoende, vilket är en fördel, 
men när det gäller kraftfullhet och mångsidighet kändes det lite 
tamt. ASP är ett relativt enkelt språk att lära sig, men det används 
inte så mycket i arbetslivet idag och är inte lika kraftfullt som 
exempelvis Java och .NET. Därför kändes det som att ASP.NET 
låg närmast till hands. Både PHP och ASP skulle kunna lämpa 
sig lika bra för detta ändamål, men frågan är vilket språk man har 
mest användning av att kunna om man blickar framåt några år? 
 Struktur är betydelsefullt vid all slags 
applikationsutvecklande. Viktigast är det när man utvecklar en 
applikation med många funktioner och klasser. I ASP.NET delar 
man upp funktioner i olika klasser för att sedan kalla på dem i 
HTML-koden. Detta gör att det är lätt att hålla en bra struktur så 
länge man döper funktionerna till förståndiga namn. Även det 
gör att ASP.NET känns mer användarvänligt och användbart än 
konkurrerande tekniker. Nackdelen är att det endast går att 
utveckla på en Windows-plattform eftersom ramverket är 
plattformsberoende till Windows. Detta leder också till att IIS är 
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ett måste istället för exempelvis andra webbservrar som Apache 
och liknande. 
 MySQL valdes som databaskälla för detta ändamål. 
Microsoft Access kanske skulle kännas som ett mer naturligt val, 
eftersom både .NET och Access lutar sig mot Microsoft, men för 
att få tillgång till Access behövs Microsoft Office, vilket är 
licensbaserat och inte gratis.  

MySQL är däremot gratis, vilket passade oss bra även om 
Access känns mer användarvänligt vid exempelvis inmatning av 
data. I MySQL dras inga relationer som det görs i Access, utan 
detta får man göra direkt i SQL-satsen, i de olika funktionerna. 
Detta kan kännas som en nackdel, dock ångrar vi inte att vi 
använde oss av MySQL som databas. Det som kan tyckas vara 
en nackdel omvänds till en fördel i kunskapen om 
relationsdatabaser eftersom man lär sig mycket mer om 
tänkesättet angående primär- och extärnnycklar genom detta sätt 
att skapa relationer.  
 Så här i efterhand känns det som att valen vi gjorde kring 
lösningen inte var några dumma val. Att fokusera på framtiden 
och framtidens marknad är idag högst betydelsefullt på grund av 
den hårda konkurrensen. Att de på förhand enkla lösningarna inte 
alltid är de bästa ser man prov på såhär i efterhand. 

 

6.2 Diskussion kring genomförande 
Under hela utvecklingsperioden har det varit till stor hjälp att 

använda sig av ett verktyg som Visual Web Developer. Alla 
föregående projekt inom programmering har kodats med hjälp av 
en vanlig texteditor som exempelvis Notepad. Det är först nu 
man märker hur pass mycket det underlättar med en avancerad 
texteditor för det specifika programmeringsspråket. Bara en 
automatiseringsfunktion som gör att man kan tabba fram 
objektnamn och liknande, eller att vissa nyckelord står med en 
specifik färg underlättar arbetet avsevärt. Värt att notera är att 
programmet i sin helhet har mycket mer att erbjuda än det vi har 
tagit del av. Det skulle ha varit bra att lära sig programmet mer 
grundligt från början, vilket säkert skulle ha underlättat arbetet 
mer. Dock fanns det ingen tid för detta då vi knappt hann 
programmera och strukturera upp alla funktioner inom den 
planerade tidsramen. 
 Vissa större delar som presentation och resor har vi kodat 
tillsammans, medan mindre delar som krönikor, nöjesevents och 
bloggar har vi kunnat göra var och en för sig. Dock har vi även 
vid enskilt arbete ofta suttit tillsammans och diskuterat om vad 
som kan förbättras och förändras. 
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 Strukturen som vi var inne på tidigare har inte varit optimalt 
genomgående i projektet. Detta beror dels på att vi från början 
inte visste ASP.NETs styrkor och kraftfullhet. Dessutom har en 
del nya funktioner uppkommit då applikationens funktionalitet 
har ändrats. Detta har kunnat undvikas med bättre planering från 
början, vilket är lättare sagt än gjort vid ett första försök att göra 
en webbaserad mötesplats. 
 

6.3 Förslag på förbättringar 
 
Under arbetets gång kommit hela tiden kommit på förbättringar, 
och förändringar som kan göras. 

Vissa saker har vi ändrat på och vissa saker har vi skjutit på 
till framtiden. 

Det finns en del normer kring programmering som man bör 
använda sig av. 

Man bör till exempel ha i åtanke att om man kan, spara på 
kod, och återanvända kod. 

Rent konkret så borde vi tex. ha gjort en global funktion för 
databaskopplingar, vilket vi med all säkerhet kommer ändra på 
så småningom. Globala variabler är en annan sak. 

Vissa variabler deklarerar vi i så många funktioner att det 
vore bättre att använda sig av publika variabler som gäller för 
hela klassen. Vi har funderat lite kring funktioner som tar emot 
värden och behandlar. I de flesta fall hämtar dessa funktioner 
värden ifrån adressfält eller formulär. I några enstaka fall skickar 
vi själv med värden in i funktionerna, som då är skrivna för att ta 
emot en sträng eller ett heltal till exempel. Det kanske inte bör 
nämnas, båda sätten fungerar bra, och i vissa fall vill man lösa 
det på det ena eller andra sättet. Det finns en fil som heter 
web.config, som ligger i projektmappen, eller mappen för 
applikationen om man har en sådan. 
I denna fil kan man ange inställningar som gäller för hela 
projektet.  

Vi har inte satt oss in i alla möjliga inställningar man kan ha 
för den filen, men vi använder den delvis. Dels för att ställa in 
utgående mailserver för ”glömt lösenord” sidan. 
Dels för att ställa in teckenuppsättningen för hela projektet, samt 
en inställning som talar om för ASP.NET att ladda alla 
drivrutiner i /bin mappen, där drivrutiner för MySQL och AJAX 
är placerade. 
I dagsläget finns inga kommentarer i koden, vilket gör det ganska 
svårt för andra att förstå alla funktioner. 
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7. Slutsats 
Vilka funktioner är relevanta för mötesplatsen? 
Till användarens personliga profil finns gästbok, privata 
meddelanden, blogg, fotoalbum, personliga topplistor, besökare, 
vänlista och en personlig presentation. Dessa funktioner är 
relevanta för att överhuvudtaget åstadkomma en mötesplats.  
 
Finns det någon/några nya bra funktioner som ingen annan 
mötesplats tillhandahåller? 
När man ser till de befintliga mötesplatser som finns på Internet, 
som inriktar sig på blandade funktioner och inte bara ett tema så 
har vi några funktioner som ingen annan tillhandahåller. Vår 
resedel gör det möjligt för medlemmar på mötesplatsen att lägga 
upp information om sina resor, foton, bloggar och så vidare. Vi 
har en komplett lista över nöjesevents, drinklista och rent 
designmässigt så är våra funktioner sammanknutna på ett bättre 
sätt än vad andra mötesplatser har. 
 
Vilken databas är mest lämplig att köra? 
En relationsdatabas, och i det här fallet MySQL som är både 
snabb och stabil samtidigt som det är gratis. 
 
Vilket språk är mest lämpligt att använda av VB.NET och 
C#.NET? 
Det är egentligen en smaksak. Både VB.NET och C#.NET har 
sina fördelar respektive nackdelar. VB är dock en bra övergång 
ifrån traditionell ASP och VBScripts. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Relationstabell 1. Presentation 
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9.2 Relationstabell 2. Övriga 
 

 


