
 

Molntjänst för distribution av 
allmän besöksinformation 

 

Lukas Nordlund 
 
 
 

 

 

 

 

Examensarbete för ingenjör(YH)-examen   

Informationsteknik 

Vasa,   2018



EXAMENSARBETE 

 

Författare:       Lukas Nordlund 

Utbildning och ort:       Informationsteknik, Vasa 

Inriktningsalternativ:       Informationsteknik 

Handledare:        Kaj Wikman 

 

Titel: Molntjänst för distribution av allmän besöksinformation 

_________________________________________________________________________ 

Datum 9.11.2018  Sidantal 42  
_________________________________________________________________________ 

Abstrakt 

Detta examensarbete baserar sig på ett uppdrag av Adeprimo Ab. Idén bakom arbetet 
fick sin början från ett förslag på hur man kunde göra det lättare för turistbyråer runt om i 
Sverige att nå ut till besökare och informera om lokala evenemang och händelser. 
 
Tanken var att skapa ett system för att samla ihop lokal besöksinformation från 
befintliga system och mellanlagra allt på en central plats, samt erbjuda ett verktyg för att 
hantera den lagrade informationen. Verktyget skulle också ge turistbyråerna en 
möjlighet att göra upp egna digitala och fysiska kalendrar för uppvisning på webben eller 
ute i allmänheten som en utprintad affisch.  
 
Resultatet blev ett tudelat system som lever i molnet. Själva evenemangsmotorn som 
drivs av en .NET-konsolapplikation samlar in evenemang från externa apin, RSS-flöden, 
och andra datakällor och syr ihop dem till en kalender som sänds vidare för 
mellanlagring. En webbapplikation byggt med ASP.NET MVC 5 och Umbraco CMS står 
som mottagare och värd för alla evenemang och ger administratörerna en möjlighet att 
redigera dessa. Applikationen erbjuder också möjligheten att göra upp egna, 
skräddarsydda kalendrar för uppvisning, antingen på webben som en HTML-kalender 
eller ute i den fysiska världen som en utskriven PDF-affisch. 
_________________________________________________________________________ 

Språk: svenska Nyckelord: C#, webbapplikation, CMS 
_________________________________________________________________________ 
 

  



OPINNÄYTETYÖ 

 

Tekijä:          Lukas Nordlund 

Koulutus ja paikkakunta:       Tietotekniikka, Vaasa 

Suuntautumisvaihtoehto:      Tietotekniikka  

Ohjaaja(t):         Kaj Wikman 

 

Nimike: Pilvipalvelu yleisten tapahtumatietojen levinneisyyteen 

_________________________________________________________________________ 

Päivämäärä 9.11.2018  Sivumäärä 42 
_________________________________________________________________________ 

Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö perustuu Adeprimo Oy:n antamaan tehtävään. Tämän palvelun idea 

syntyi ehdotuksesta miten voisi helpottaa matkailutoimistojen työtä tavoittaa ja 

tiedotella kävijöitä tulevista ja ajankohtaisista tapahtumisista. 

 

Pääajatuksena oli luoda järjestelmä joka keräisi ja yhdistäisi kävijätietoa erilaisista 

lähteistä ja tallentaisi kaikki tapahtumat yhteen, pysyvään paikkaan. Tämä järjestelmä 

antaisi myös järjestelmänvalvojille mahdollisuus muokata ja käsittää tietokannan kaikkia 

tietoja. Tallennettuja tapahtumatietoja  käytetään uuteen kalenterin luomiseen, joka on 

käytettävissä digitaalisessa muodossa verkossa, tai fyysisenä kappaleena lähialueen 

ympärillä. 

 

Lopputulos oli kahden palan järjestelmä, joka elää digitaalisessa pilvessä. 

Takamoottorina toimii .NET konsolisovellus, joka kerää tietoja tulevista tapahtumisista 

ulkoisista lähteistä kuten REST API ja RSS, ja yhdistää kaikki tiedot kalenteriin joka 

työnnetään eteenpäin pääsovellukseen tallentamiseen. Kaikki näiden tapahtumien 

vastaanottajana toimii ASP.NET:in, ja Umbraco CMS:in avulla rakennettu verkkosovellus 

joka tallentaa kaikki tapahtumat omaan tietokantaan ja tekee niistä muokattavaksi 

järjestelmävalvojan käyttöliittymän kautta. Palvelu toimii myös uuden kalenterien 

valmistajana, jonka lopputuote löytyy verkossa tai avoimessa maailmassa tulostettuna 

julisteena. 
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Abstract 

The work behind this thesis was commissioned by Adeprimo Ab. 

This job came about from a suggestion on how to make it easier for tourist agencies to 

reach out to visitors and inform them of coming events and happenings. 

 

The idea was to create a new type of service that would gather and consolidate visitor 

information and provide a new place of persistence for all these events. The 

administrators would also need a tool to edit the stored data. This service would also 

function as the producer of a new type of event calendar that would be available in a 

digital format for display on the web, or as a physical copy to be placed out in the open 

world in public view. 

 

The end result was a system consisting of two, interconnected systems that are hosted in 

the cloud. A .NET console application functions as the behind the scenes engine and 

collects data about upcoming events from external APIs, RSS feeds and other sources, 

ties them together and forwards them to the main application. The receiver of these 

events is a web application built with ASP.NET and Umbraco CMS which puts all these 

events into a database and makes them available for editing over the internet through 

the CMS admin interface. This system also functions as a producer of a new kind of event 

calendar that can be found online, or outside as a printed poster. 
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Ordförklarningar 

CMS Content Management System. Innehållshanteringssystem där användare kan 

redigera innehåll från ett webbaserat gränssnitt. 

.NET Ramverk från Microsoft för utveckling av applikationer som drivs i en 

Windows miljö. 

ASP.NET Ramverk för att utveckla webbsidor och olika typer av applikationer på 

webben. 

MVC Model View Controller. Ett sätt att dela upp applikationens i tre separata 

komponenter med ett tydligt ansvarsområde. 

JSON Javascript Object Notation. Ett Javascript objekt i text. Används för att dela 

data. 

JWT JSON Web Token.  

Base64 Metod för att konvertera binär data till text. 

HMAC Hash-based Message Authentication Code. En säkerhetskod som används för 

avgöra ett meddelandes trovärdighet. 

SHA256 Secure Hashing Algorithm-256. En kryptografisk funktion som tillämpas på 

digital data för att skapa en verifikationskod med en längd på 256bitar. 

URL Uniform Resource Locator. En Adress till en resurs som finns på ett 

datanätverk. 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol. Ett protokoll som bestämmer hur meddelanden 

ska skickas över internet. 

GET Ett HTTP verb som används för att hämta data från servern 

POST Ett HTTP verb som används för att skicka data till en server för lagring. 

SSO Single Sign On. En teknik som möjliggör användning av samma 

inloggningsuppgifter på flera olika separata system. 

 



CSS Cascading Style Sheets. En mall som bestämmer en webbsidas utseende. 

Selector Ett mönster definierat i CSS för att välja de element som ska påverkas av en 

stilregel. 

jQuery Ett Javascript bibliotek som förenklar och förlänger Javascript i webbläsaren 

med nya funktioner. 

CLR Common Language Runtime. Namnet på den virtualmaskin som sköter om 

exekveringen av .NET program. 

CIL Common Intermediate Language. Ett intermediärt språk som beskriver 

instruktioner som är avsedda för CLR. 

JIT Just In Time Compilation. En kompileringsmekanism där kod översätts till 

maskininstruktioner under programkörningen. 

Webjob En funktion i molntjänster som Microsoft Azure som kör igång schemalagt 

bakgrundsarbete. 

TAP Task Based Asynchronous Pattern. Ett monster som används inom .Net för 

att utveckla asynkrona funktioner. 

Task  En typ i .Net ramverket som representerar asynkront arbete. 

Await Ett reserverat nyckelord i .NET som används för att anropa asynkrona 

metoder. 

Cancellation Token En typ av variabel som kan användas för att stoppa en 

asynkron metod. 

Singleton Ett globalt objekt som det endast finns en av. 

HTML Hyper Text Markup Language. Det märkspråk som 

bestämmer innehållet på en webbsida. 
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1 Inledning 

Det här examensarbetet är en första version på en idé till en ny molntjänst för distribution 

och publicering av lokal besöksinformation till ”print-on-demand” lösningar och online 

webbvyer. Arbetets ändamål är att ta fram nya hjälpredskap för att underlätta den lokala 

turistbyråns jobb att sprida ut information om pågående och kommande evenemang till 

stadens och ortens lokalbefolkning, samt besökare. 

1.1 Uppdragsgivare 

Adeprimo AB är ett svenskt företag och hör till Mittmedia koncernen. Företaget har kontor 

i Östersund, Västerås och Örebro, Sverige och i Vasa, Finland med ett 40-tal anställda. 

Företaget såg sitt första ljus 1994 i samband med starten för op.se webbyrå och fungerade 

under 90-talet främst som en traditionell reklambyrå. Nära millennieskiftet sattes större 

fokus på digitala affärer och här antogs även det nya namnet Adeprimo, vilket blev starten 

för den digitala byråverksamhet som existerar idag.  

2006 köptes Adeprimo upp av utvecklingsbolaget Mktmedia och fick som uppdrag att 

utveckla affärsplattformen Tulo.  

Företaget har sedan 2010 ingått i Sveriges största mediekoncern Stampen(senare 

Mittmedia), efter att Mittmedia tog över Stampens aktier i bolaget. 

Idag jobbar företaget med kunder i Sverige, Finland, Norge och USA där många finns inom 

media, handel och turism. Exempel på kunder är ICA Kvantum, Stadium, SkiStar, 

Destination Vemdalen, New York Daily News, Göteborgs-Posten m.fl.  

Förutom konsultverksamhet utvecklar och säljer man också heltäckande digitala och mobila 

lösningar där de två flaggskeppsprodukterna är Tulo och Payway. [1] 
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1.2 Uppgift 

Adeprimo fungerar som konsult till ett flertal turistbyråer runtom i Sverige och utvecklar 

lösningar som hjälper till i deras arbete att utveckla och marknadsföra verksamhetsplatsen 

som turist- och evenemangsdestination. Byrån har en besöksguide där besökare kan hitta all 

information som hen kan tänkas behöva inför en planerad visit som Boende, hotell, 

restauranger, sevärdheter, evenemang m.m. 

En stor del av besöksinformationen kan endast hittas på turistbyråns allmänna kanaler, med 

den nackdelen att många besökare inte är fullt medvetna om allt som pågår i staden eller på 

orten. Adeprimo såg en möjlighet i att förstärka affischeringen i form av en ny distribuerad 

evenemangskalender som enkelt och smidigt kan sättas ihop och placeras ut på strategiska 

platser och naturliga vattenhål för att på ett mer effektivt och proaktivt sätt påminna folk om 

vad som pågår i staden och på orten. 

Min uppgift blev att skapa en ny typ av besöksguide som är anpassningsbar och ger mer 

kontroll åt administratörerna. Den nya tjänsten tar upp och syr ihop den besöksinformation 

som redan finns tillgänglig i befintliga system till en kalender som lagras undan på en central 

plats. Därtill behövdes ett verktyg för att kunna hantera och redigera de olika evenemangen, 

samt en möjlighet att göra upp egna, skräddarsydda kalendrar, vars kalendarium bestäms 

utgående från förinställda filter som administratören på turistbyrån sätter upp. 

1.3 Utgångsplan & avgränsning 

En utgångsplan hade gjorts upp med högt uppställda krav på olika funktioner som tjänsten 

kunde försöka implementera. Hit ingick bl.a. sms- och mailutskick, skräddarsydda webbvyer 

för inbäddning i mobilapplikationer och på webbplatser. Ändamålet med tjänsten var att 

erbjuda så många sätt som möjligt att nå ut till allmänheten. Figur 1 ger en överblick på hur 

planen såg ut i början. 
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Figur 1. Utgångsplan 

 

Att implementera allting uppskattades att bli allt för omfattande och efter en idédiskussion 

med slutanvändaren kom det fram att möjligheten att göra upp, och printa ut egna kalendrar 

var mest intressant för tillfället. Utgångsplanen avgränsades därefter till att endast fokusera  

på att få igång ett nytt evenemangaggregat med printbara kalendrar och digital uppvisning 

av lagrat innehåll. 
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2 Teknik 

Eftersom projektet skulle bli en helt självständig tjänst utan närmare beroenden av andra 

system fanns det inga bestämmelser på vilka tekniker som måste användas. Man ville 

däremot undvika att införa extra kostnader från t.ex. licensavgifter. Därför var det fritt fram 

att välja bland de tekniker med öppen källkod och som var gratis att använda, också för 

kommersiellt bruk. Vid val av tekniker beaktades lämplighet men också den egna 

bekvämligheten med tekniken ifråga. Målet var att i huvudsak arbeta med sådant som är 

bekant från tidigare, för att fortare komma igång med arbetet. Tekniker som var mest 

attraktiva var sådana som redan inkluderade en del av funktionaliteten som tjänsten behövde 

så att arbetet kunde fokuseras på de mer betydelsefulla bitarna. I detta kapitel beskrivs alla 

nämnvärda tekniker som använts för att bygga tjänsten. 

2.1 ASP.NET MVC 

ASP.NET är en samling tekniker i Microsofts .NET-ramverk som används för att skapa 

internet baserade applikationer och tjänster. Med ramverket kan man bygga 

webbapplikationer på tre olika sätt: med ASP.NET web pages, web forms eller MVC. 

ASP.NET MVC erbjuder möjligheten att utveckla enligt MVC-principen där ändamålet 

ligger i att dela upp applikationen i tre separata delar: Model, View och Controller. Detta 

innebär en separation av användargränssnittet och den bakomliggande affärslogiken. Genom 

att följa denna modell blir det enklare att vidareutveckla och testa applikationens olika delar 

och när applikationen växer hålls komplexiteten lättare i schack. [2]. 

2.2 Umbraco CMS 

Umbraco är ett CMS som bygger på ASP.NET-ramverket och finns till för att ge ett enklare 

sätt att skapa och hantera innehåll på en webbsida. Innehåll skapas och redigeras via ett webb 

baserat gränssnitt där användare kan använda olika redigerare för att lägga till text, bilder, 

grafik, videor och annat digitalt innehåll som systemet sedan kompilerar och sparar undan i 

en databas. Informationshanteringssystemet tar också hand om uppvisningen och ser till att 

det sparade innehållet presenteras på rätt sätt. Denna förenkling innebär att användare inte 

behöver bry sig om den tekniska hanteringen av innehållet, vilket gör det möjligt för 

användare utan programmeringskunskaper att samarbeta och bidra i utvecklingen av 

webbsidan.[3][4]. 
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2.3 JSON Web Token 

JSON Web Token, eller JWT, är ett sätt att förmedla känslig information inuti en JSON- 

struktur och används vanligen till att autentisera användare och granska deras rättigheter. 

Data som skickas med denna teknik representeras av en tredelad kod bestående av en 

huvuddel, innehåll och en underskrift. Huvuddelen berättar vilken typ av algoritm som 

använts, samt vilken typ av token det är fråga om. I innehållet finns själva datan och 

eventuellt metadata som utgivare av objektet, samt utgångsdatum. Båda dessa delar är 

JSON-objekt som omvandlats till en Base64-sträng för smidigare överföring. Den sista biten, 

dvs. underskriften skapas genom att ta Base64-representationen av huvuddelen och 

innehållet, samt en hemlig nyckel och köra dessa parametrar genom en speciell algoritm, 

vanligen HMAC SHA256. Signaturen används för att säkerställa att meddelandet inte ändras 

under transport. 

Innehållet i en JWT är skyddat mot redigering av en tredje part eftersom det blir låst med en 

speciell nyckel som endast servern känner till. Denna säkerhetsåtgärd leder till en misslyckad 

verifikationsprocess ifall innehållet blivit manipulerat av en tredje part, eftersom den 

uträknade signaturen då inte stämmer överens med den bifogade. Meddelandet blir därmed 

ogiltigt. Värt att komma ihåg är att en JWT endast garanterar integriteten av innehållet men 

tar inga ytterligare steg för att dölja innehållet från en tredje part. 

En JWT är väldig användbar inom http sammanhang där det smala formatet gör det lätt att 

bifoga koden t.ex. i en URL, eller som parameter i ett HTTP GET eller POST-anrop. Ett 

populärt användningsområde är autentisering och auktorisering där användaren först loggar 

in och får sedan en JWT i retur av servern. På klientsidan hålls objektet vanligen i en cookie 

och följer med användaren vid fortsatta besök. Denna cookie fungerar som ett pass som 

servern kan använda för att avgöra om användaren ifråga har behörighet att komma åt vissa 

tjänster och resurser.  

JWT används flitigt för att skapa ett login för flera olika tjänster(SSO) p.g.a. ett litet 

överhäng och möjlighet att användas på flera olika domäner. Tekniken används också ofta 

ihop med andra autentiseringsprotokoll som t.ex. Auth0 där man tack vare JSON-webtokens 

undviker att behöva göra upprepade databasanrop vid varje auktorisering då all nödvändig 

information finns tillgänglig i JSON-objektet. [5]. 
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2.4 HTML 

HTML är ett märkspråk som används för att beskriva en webbsidas innehåll och är 

standardspråket som används för att skapa webbsidor. Med HTML bygger man upp sidor 

genom att beskriva innehållet med hjälp av taggar. Varje tagg hänvisar till ett HTML-

element som omsluter innehållet och styr hur det ska presenteras och bete sig. HTML- 

element är en webbsidas byggstenar och används för att representera olika typer av innehåll 

som rubriker, listor, paragrafer, länkar, bilder, videor m.m. En serie av HTML-element bildar 

tillsammans ett HTML-dokument som kan läsas och renderas av en webbläsare. [5].  

HTML-dokument levereras till webbläsaren av en webbserver som söker efter det begärda 

dokumentet i serverns filsystem och om den existerar skickar den vidare till klienten. En 

webbsida paras ofta ihop med ett unikt HTML-dokument men när antalet sidor växer är det 

vanligt att man istället gör upp en HTML-mall som återanvänds på flera sidor. HTML 

kombineras då med serverkod för att dynamiskt bygga upp sidan och fylla den med data från 

t.ex. en databas. [6]. 

2.5 CSS 

CSS, eller Cascading Style Sheets är ett språk för stilmallar som beskriver hur ett HTML- 

dokument ska presenteras åt användaren. Med CSS kan man ge webbsidan ett nytt utseende 

och layout genom att ändra på innehållets olika egenskaper som typsnitt, färg, mellanrum, 

bakgrund eller storlek. HTML-element kan också få nytt liv i sig och bli mer interaktiva tack 

vare olika animationer och andra funktionella dekorationer. 

För att påverka HTML-dokumentets utseende tillämpar webbläsaren en eller flera CSS- 

regler som finns definierade i en stilmall. En CSS-regel byggs upp av en selector och en 

samling egenskaper. Selectorn väljer de HTML-element, vars egenskaper ska uppdateras 

med nya värden. En CSS-selector gör det möjligt att uppdatera värden för flera olika HTML- 

element samtidigt så man inte behöver upprepa samma sak för varje nytt element. Samlingen 

egenskaper har de uppdaterade värden som kommer att ändra på hur HTML-elementet visas. 

Till exempel kan det finnas två egenskaper som säger att bokstavshöjden ska vara 15 pixlar 

och bokstavsbredden 5 pixlar. Selectorn väljer sedan vilka element som CSS-regeln ska 

tillämpa de nya värdena på.  

CSS-regler kan skrivas i HTML-dokumentet innanför ”<style>” taggar eller direkt i HTML- 

elementets stilattribut, men eftersom tekniken låter oss separera formateringen från 
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innehållet är det vanligt att alla stilregler hålls i en särskild fil med ändelsen CSS. Filändelsen 

gör det möjligt för webbläsaren att tolka den som en samling av CSS-regler som den kan 

tillämpa på det aktiva dokumentet. CSS-filen kan infogas med hjälp av ”<link>” elementet 

som innehåller en länk till filen. HTML-sidan kan innehålla en eller flera stilmallar som 

laddas en efter en där den senaste skriver över alla ändringar som någon av de föregående 

gjort på samma element. Man bör därför vara noggrann och se till att stilmallarna kommer i 

rätt ordning så att konflikter blir lösta på rätt sätt. [7][8]. 

När mängden CSS växer och blir mer komplex och mödosam att hantera är det oftast klokt 

att övergå till ett CSS-förlängningsspråk som LESS eller SASS. Dessa tekniker ger mer kraft 

åt CSS med nya, behändiga tillägg som inte är tillgängliga i vanlig CSS, som t.ex. variabler, 

”mix-ins”, inkapslade regler och funktioner för att manipulera färger och andra värden. Den 

stora fördelen med att använda en förbättrad och smartare version av CSS är att det blir 

möjligt att återanvända kod och komprimera stilreglerna vilket gör en betydlig och märkbar 

skillnad i större projekt som blir mycket mer hanterbara och flexibla. 

SASS, LESS och vanlig CSS är under ytan identiska. Ett CSS-förlängningsspråk är endast 

en abstraktion av CSS som erbjuder mer avancerad syntax. I slutändan kompileras allt ner 

till vanlig CSS av en CSS-förbehandlare vilket resulterar i en helt vanlig CSS fil som 

webbläsaren förstår sig på. Tekniken erbjuder därför inga prestandaförbättringar men gör 

CSS mer likt ett programmeringsspråk och kan vara värt att använda om man i projektet 

skulle ha nytta av att kunna göra mer saker i stilmallarna. [9]. 

2.6 Bootstrap 

Bootstrap är ett webbutvecklingsramverk som gör det enklare att bygga reaktiva och 

mobilvänliga webbsajter. Reaktiv webbdesign innebär att webbsidans innehåll anpassas för 

användarens enhet så att det blir lättare att navigera och ta del av innehållet. I Bootstrap 

ändras användargränssnittet av ett tabellsystem med 12 kolumner som sträcker ut sig över 

det tillgängliga utrymmet. Kolumner skapas genom att ange hur många av de 12 tillgängliga 

man vill använda. Genom att ange ett kolumnantal för varje skärmstorlek kan man skapa en 

skräddarsydd vy åt varje enhet som lyfter fram innehållet på ett likvärdigt sätt utan att behöva 

göra ändringar i koden.  

Förutom möjligheten att automatiskt justera innehållet enligt skärmstorlek kan Bootstrap 

också sätta liv i olika HTML-komponenter via ett brett CSS-bibliotek som innehåller färdiga 

mallar för text, rubriker, knappar, tabeller och andra HTML-element. Det finns också ett 
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flertal olika valbara teman att ladda ner som alla förser webbsidan eller webbapplikationen 

med ett enhetligt och modernt utseende. Ramverket kommer också utrustat med många 

färdigt skräddarsydda HTML-komponenter som knappar, formulär och menyer. För att 

ytterligare snabba upp utvecklingen finns också ett flertal CSS-hjälpklasser som definierar 

vanligen använda stilregler, som centrering och färgläggning. Javascript-biblioteket 

innehåller specialanpassade jQuery-tillägg som popup rutor, tooltips, bildspel m.fl. för att 

göra innehåller mer interaktivt och kan fritt inkluderas vid behov [10]. 

2.7 .NET 

.NET(uttalas ”dotnet”) är ett ramverk från Microsoft som används till att skapa programvara 

för Windows operativsystemet. Ramverket omfattar ett stort klassbibliotek som 

tillhandahåller färdiga lösningar till vanligt förekommande behov inom systemutveckling 

som användargränssnitt, nätverkskommunikation, filhantering, kryptografi, 

databaskommunikation, datumhantering m.m. Klasserna kan användas i alla program som 

är skrivna med ett språk som stöds av ramverket. I listan på kompatibla språk finns C#, som 

ofta används, men också andra programmeringsspråk som Visual Basic, F# och J# m.fl. 

Program som skrivits för .NET plattformen drivs i en virtuell miljö som kallas Common 

Language Runtime, eller CLR. CLR är en virtualmaskin som sköter exekveringen av .NET- 

program och tar hand om saker som skräpuppsamling, minneshantering och fångar upp 

undantag som uppstår vid fel. De program som sätts i drift kompileras inte direkt till 

maskininstruktioner, utan först till CIL, som är det gemensamma språket som 

exekveringsmotorn klarar av att tolka. Under programkörningen översätts denna kod sedan 

till maskininstruktioner via en process som kallas ”Just-In-Time-Compilation”(JIT). [11]. 
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3 Utveckling 

Detta kapitel behandlar det praktiska utförandet av projektet och går närmare in på planering 

och utveckling av alla delar som tillsammans bildar den slutliga tjänsten. 

3.1 Ordförklarningar 

.NET Ramverk från Microsoft för utveckling av applikationer som drivs i en 

Windows miljö. 

CMS Content Management System. Innehållshanteringssystem där användare kan 

redigera innehåll från ett webbaserat gränssnitt. 

Webjob En funktion i molntjänster som Microsoft Azure som kör igång schemalagt 

bakgrundsarbete. 

TAP Task Based Asynchronous Pattern. Ett monster som används inom .NET för 

att utveckla asynkrona funktioner. 

Async Ett nyckelord som sätts i signaturen på en C# metod för att öppna upp 

användningen av Await och hantera metodens returvärde.  

Task  En typ i .NET-ramverket som representerar asynkront arbete. 

Await Ett reserverat nyckelord i .NET som används för att anropa asynkrona 

metoder. 

Cancellation Token En typ av variabel som kan användas för att stoppa en asynkron 

metod. 

3.2 Planering 

Från den avgränsade utgångsplanen kunde tre huvudfunktioner identifieras: Hämtning, 

Mellanlagring, och uppvisning av evenemangsinformation. Eftersom det var fråga om en 

molntjänst stod det tidigt klart att det skulle handla om någon slags webbapplikation 

understött av ett ramverk för webbutveckling. Ett CMS kändes också som ett vettigt tillägg 

vid det här skedet i och med att tjänsten behövde ge möjlighet att hantera innehåll och 

användare. Kravet på veckovis informationshämtning krävde dock en omstrukturering och 

separation av funktioner. Problemet med att försöka köra kod i bakgrunden ligger i 
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webbapplikationers grundbeteende, dvs att svara på inkommande http-anrop. I andra fall 

ligger applikationen i standby-läge vilket betyder att eventuellt bakgrundsarbete avbryts och 

måste fortsätta vid nästa uppstart. Att försöka kringgå dessa begränsningar vore alldeles för 

besvärligt och en oproduktiv användning av tiden. Arbetet i bakgrunden skulle också leda 

till att applikationen blir långsam och okänslig så länge processen hålls igång vilket hindrar 

tjänsten att växa i framtiden. Tjänsten splittrades därför i två fristående applikationer och 

ansvaret för informationshämtning placerades på en enkel .NET-konsolapplikation, medan 

webbapplikationen tar hand om mellanlagring, administration och uppvisning. 

3.3 Konsolapplikation 

Bakgrundsarbetet görs av en Windows-konsolapplikation och den ansvarar för att hämta nya 

evenemang, bearbeta och knuffa dessa vidare till webbapplikationen. Applikationen lever i 

samma domän som webbapplikationen som ett Webjob och är förinställt att köras i 

veckovisa intervall. För att höja mottagligheten och göra programkörningen jämnare och 

smidigare används asynkrona metoder, som i motsats till synkrona metoder inte kräver att 

den anropande metoden står och väntar på resultatet utan körs vidare vid sidan om och 

återger kontrollen till huvudprogrammet. För att tillämpa asynkron programmering erbjuder 

.NET tre olika mönster att följa: Task Based(TAP), Event Based(EAP) Asynchronous 

Pattern och Asynchronous Programming Model(APM), där TAP är den senaste och 

rekommenderas för all ny programmering. [12]. 

3.3.1 Task Based Asynchronous Pattern 

De flesta applikationer behöver kunna hantera mer än sak åt gången. Den typiska, synkrona 

vägen är att ta en sak i taget vilket leder till att den totala körtiden blir längre, och/eller att 

användargränssnittet blir oresponsivt. För att komma över dessa vanliga problemsituationer 

kan man välja att bygga upp kodbasen med asynkrona funktioner. I .NET världen betyder 

det att man använder sig av typerna Task, och Task<TResult>, som tillsammans är de 

primära typerna med vilka man åstadkommer asynkron programkörning enligt TAP- 

mönstret. En metod i TAP har liknande signatur som dess synkrona motpart, men kan 

urskiljas genom att spana efter nyckelorden async, Task och await. 
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public void DoStuff() 
{ 
 DoSomeWork(); 
 DoSomeMoreWork(); 
} 
public async Task DoStuffAsync() 
{ 
 await DoSomeWorkAsync(); 
 await DoSomeMoreAsync(); 
} 

Kodexempel 1: Skillnaden mellan synkron och asynkron metod. 

 

Den här typen av metoder fungerar som en helt vanlig, synkron metod ända fram till await- 

kommandot där beteendet kan ändra. Detta nyckelord används för att anropa en asynkron 

metod och ta emot det resultat som returneras. Om den asynkrona metoden som anropas blir 

snabbt färdigt händer det ingenting speciellt, men ifall den tar lång tid på sig kan den 

anropande metoden välja att pausa sin exekvering och ge kontrollen tillbaka till föregående 

metod i kedjan av anropare. Det som ännu finns kvar av metoden sparas undan som en 

fortsättning som körs när den asynkrona metod som blev anropad med await har kört klart. 

Eftersom asynkrona metoder blockerar programkörningen till en viss grad bör den synkrona 

delen, dvs. den biten som kommer före await hållas kort så att metoden kan starta igång den 

asynkrona operationen och återgå till det ställe som programmet stannade upp utan 

fördröjning. [13]. 

Förutom möjligheten att asynkront vänta på arbete erbjuder TAP också andra tillägg som 

”Cancellation Tokens”, dvs. en variabel som kan användas för att manuellt stoppa pågående 

arbete, samt statusrapportering. Man kan till exempel använda statusrapporteringen under 

en filnedladdning för att låta användaren se hur långt nedladdningen har hunnit. Genom att 

lägga till en Cancellation Token kunde man också ge användaren möjlighet att avbryta 

nedladdningen om hen så önskar. [14].  

De förmåner som tjänstens konsolapplikation får av att använda den här typen av metoder 

är att det går snabbare att skjuta iväg förfrågningar åt flera olika håll samtidigt och bearbeta 

resultaten vartefter de kommer in, istället för att stå och vänta på varje anrop som görs och 

blockera huvudflödet och därmed förlänga programmets totala körtid. 
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3.3.2 Design 

Arbetet inleddes med att göra upp klasser för att strukturera programkoden enligt en 

objektorienterad metodologi. Först skapades en abstrakt grundklass som skulle innehålla 

generella egenskaper och metoder som behövs för att arbeta med en extern datakälla. 

Underklasser skapades sedan för varje enskild datakälla med mer specifika funktioner på hur 

data ska hämtas. Förhållandet mellan de olika klasserna illustreras i figur 2. 

 

 

Figur 2: Klassindelning. 

 

Den överhängande grundklassen bestämmer ett kontrakt som underklasserna måste följa för 

att programmet ska kunna fungera rätt och för att informationen ska hållas enhetlig. Orsaken 

till denna indelning var att göra applikationen så skalbar som möjligt så att man kan i ett 

senare skede lägga till fler källor att hämta data ifrån utan att bryta sönder programmet. 

3.3.3 Singleton 

För att ge huvudprogrammet tillgång till implementationerna för varje ändpunkt skapades 

en Singleton med en lista på alla nuvarande ändpunkter att hämta data ifrån. En Singleton är 

en klass som instansieras endast en gång och passar bra när man behöver ett återanvändbart 

objekt som är lättillgängligt och vill garantera att det endast skapas en gång under 

programmets livstid. 

När man skapar en Singleton är det viktigt att se till att klassens instans skapas endast en 

gång. Vanligen skapas instansen först då man behöver använda den. Detta kallas med ett 

annat ord för "Lazy Loading" och är ett sätt att spara på resurser genom att inte skapa objekt 

i onödan när de inte behövs. Lazy Loading kan vara värt att implementera om Singleton- 

klassens instansiering gör någonting väldigt tidskrävande En vanlig fallgrop när man 
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försöker göra upp en Singleton är att inte göra den trådsäker. I en applikation med flera trådar 

kan en bristfällig Singleton-implementation leda till flera kopior och därmed bryta mot 

mönstrets grundregel. [15]. Kodexempel 2 demonstrerar hur en sådan implementation kan 

se ut. I exemplet nedan kan två separata trådar komma in samtidigt och tolka if satsen som 

då leder till att två instanser av klassen skapas. För att undvika denna vanliga fallgrop finns 

ett antal lösningar som varierar i läsbarhet, komplexitet och lathet. I projektets 

konsolapplikation används en implementation av Singleton-mönstret som både är trådsäker 

och nästan fullt lat. Ett exempel på en korrekt och säker implementation av Singleton- 

mönstret kan ses i kodexempel 3. 

    public sealed class Singleton 
    { 
        private static Singleton instance = null; 
 
        private Singleton() 
        { 
        } 
 
        public static Singleton Instance 
        { 
            get 
            { 
                if (instance == null) 
                { 
                    instance = new Singleton(); 
                } 
                return instance; 
            } 
        } 
    } 

Kodexempel 2: Bristfällig Singleton implementation [15]. 

 

public class EndPoints : List<EndPoint> 
{ 
    public static readonly EndPoints Instances = new EndPoints(); 
  
 //Static constructor so only one instance is created per appdomain 
 static EndPoints() 
     { 
 
     } 
 
    //Private constructor to prevent outside instantiation 
    private EndPoints() 
     { 
  Add(new Jkpg("Jönköping", "application/json",                                     
  "http://jkpg.com/sv/filter-all/")); 
         
  } 
} 

Kodexempel 3: Trådsäker Singleton. 
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Klassens konstruktor anropas först när klassens instans variabel tillkallas för fösta gången 

och den statiska egenskapen gör att den körs endast en gång. Detta gör klassen både trådsäker 

och lat. Den privata konstruktorn ser till att ingen utomstående kan skapa en instans. En liten 

nackdel med denna implementation är att om man flera statiska medlemsvariabler skapas 

objektet direkt någon av dem används. [15]. Kodexempel 4 visar hur programmet hämtar 

Singleton-instansen med alla ändpunkter och påbörja datahämtningen från varje ställe. 

private static async Task CheckEndPoints() 
{ 
 var endpoints = EndPoints.Instances; 
 foreach (var endpoint in endpoints) 
 { 
  logger.Info($"Checking {endpoint.Name}..."); 
  var result = await CheckEndPoint(endpoint); 
 
  if (result != null && result.Count > 0) 
  { 
   await SaveCalendar(result, endpoint.Name); 
  } 
 } 
} 

Kodexempel 4: Hämta ny data från alla befintliga system. 

3.3.4 Skapa kalender 

När man vill hämta data från ett externt API är det vanligt att skapa en modell som motsvarar 

strukturen på returdatan. På så vis förenklar man konverteringen till en .NET-datatyp och 

undviker manuellt konverteringshandarbete. Situationen är dock inte alltid en sådan där 

klientens och serverns datamodell stämmer överens. Ibland är man också endast intresserad 

av en viss del av responsen och då krävs det att returdatan manuellt konverteras så att man 

endast hämtar sparar undan den data man behöver. Kodexempel 5 visar hur evenemangdata 

plockas manuellt ur ett JSON-svar från en server med en annan datastruktur med hjälp av 

Newtonsofts JSON-bibliotek som sedan förvandlas till den modell som klienten använder. 

 
 
 
var happenings = (from ev in json["matches"].Children() 
 select new Happening 
 { 
  Name = (string)ev["title"], 
  Description = (string)ev["subtitle"], 
  Image = ev["image"].ToString().Contains("http") ? (string)ev["image"] :   
  "https://jkpg.com" + (string)ev["image"], 
  Area = (string)json["areas"].Where(a => (string)a["slug"] ==            
  (string)ev["area"]).SelectMany(a => a).Values().First(), 
  Location = (string)ev["arena"], 
  Date = DateTime.Parse((string)ev["next_occasion_date"]), 
  Occasions = ev["occasions"].Select(d =>                              
  DateTime.Parse((string)d)).Take(10).ToList(), 
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  Tags = ev["categories"].Values<string>().ToArray() 
 }).ToList(); 

Kodexempel 5: Konvertering från JSON till en .NET-datamodell. 

Att manuellt knyta ihop returdata med den egna modellen gör det enklare att jobba med 

datan då det endast finns en datamodell att ta i beaktande och minskar samtidigt på 

komplexiteten och mängden kod som skulle behöva skrivas för att ta hand om varje enskilt 

fall där datan ser annorlunda ut. 

3.4 Testprojekt 

För att säkerställa att data hämtas och konverteras på rätt sätt skapades ett testprojekt för att 

testa de delar som har hand om detta. När man testar delar av koden som gör HTTP-anrop 

utåt är det viktigt att man fångar upp och stoppar anropet innan det skickas iväg så att man 

inte belastar den utomstående servern varje gång testmetoderna körs. Att göra utgående 

HTTP-anrop vid varje testkörning belastas inte bara servern i onödan utan gör också testen 

långsammare då man måste vänta på svar utifrån. Dessutom blir man beroende av en 

fungerande internetanslutning varje gång man vill köra ett test. I värsta fall får man inget 

svar alls från servern på grund av att den är nere för underhåll eller av annan orsak, vilket 

betyder att testen misslyckas, fastän de annars skulle ha lyckats. För att undvika de 

ovannämnda problemen är det klokt att istället på klientsidan skapa en imitation av 

responsen så att man inte behöver anropa servern vid varje testkörning.  

Genom att skapa en klass som ärver egenskaper från HttpMessageHandler kan man skapa 

ett eget HTTP-händelseförlopp som inte sänder några förfrågningar utåt utan istället kväver 

den ursprungliga förfrågan och istället returnerar ett konstgjort svar som motsvarar serverns 

respons. Exemplet nedan visar hur en klass i testprojektet skriver över basmetoden 

SendAsync och istället för att sända meddelandet vidare till den egentliga adressen istället 

skapar och returnerar ett förfalskat svar. 

internal class FakeResponseHandler : HttpMessageHandler 
{ 
 private Func<HttpRequestMessage, HttpResponseMessage> _responseGenerator; 
 
 public FakeResponseHandler(Func<HttpRequestMessage, HttpResponseMessage> 
 response) 
 { 
  _responseGenerator = response; 
 } 
 
 protected override Task<HttpResponseMessage> SendAsync(HttpRequestMessage 
 request, CancellationToken cancellationToken) 
 { 
  var result = _responseGenerator(request); 
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  result.RequestMessage = request; 
 
  return Task.FromResult(result); 
 } 
} 

Kodexempel 6: Omstyrning av ett HTTP-anrop. 

 

Denna HTTP-hanterare kan matas in som en parameter i HttpClient klassens konstruktor 

som är en av de klasser som .NET-program kan använda för att göra HTTP-anrop. Man 

ersätter då det normala beteendet med ett som är bättre lämpat för testbruk. Testmetoden 

skapar en kalender med evenemang utgående från en JSON-struktur med samma datamodell 

som servern som sedan jämförs med en lista med evenemang med likadant innehåll för att 

kontrollera om de båda stämmer överens. Eftersom kalenders enskilda evenemang 

representeras av en klass och därmed är referenstyper betyder det att en vanlig jämförelse 

mellan två evenemang endast kontrollera om de pekar på samma objekt i minnet, dvs. om 

deras referensvärde är exakt likadan. Detta är inte önskat beteende i en testmetod där 

ändamålet är att kontrollera så att innehållet i båda objekt stämmer överens. För att jämföra 

innehållet istället för referensen måste en skräddarsydd klass för jämförelse av denna typ 

göras upp så att testramverkets olika testmetoder får veta hur två listor med evenemang skall 

jämföras. I Microsoft testramverk MSTest finns en CollectionAssert-metod som jämför två 

listor. När man anropar denna metod kan man ange hur innehållet i de båda listorna ska 

jämföras genom att lägga till en extra parameter. Om parametern lämnas bort används typens 

standardimplementation av den virtuella metoden Equals vilket i detta fall tillämpar en 

referensjämförelse då det är frågan om en referenstyp vilket skulle leda till att testet aldrig 

skulle aldrig lyckas då de två listorna befinner sig på olika platser i datorns minne. 

Gränssnittet IComparer finns till för att göra upp en jämförelseplan som kan bifogas i olika 

metoder för att ge noggrannare instruktioner på hur två objekt ska jämföras. I testprojektets 

implementation av gränssnittet jämförs varje evenemangs egenskaper, som namn, plats, 

tidpunkt för att se om deras innehåll stämmer överens. Efter en lyckad jämförelse kan man 

då ge grönt ljus tillbaka till testmetoden som då kan godkänna testet. 
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public int Compare(Happening x, Happening y) 
{ 
 if (x.Name.CompareTo(y.Name) != 0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 else if(x.Location.CompareTo(y.Location) != 0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 else if (x.Area.CompareTo(y.Area) != 0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 else if (x.Date.CompareTo(y.Date) != 0) 
 { 
  return -1; 
 } 
 else if (!CompareOccassions(x.Occasions, y.Occasions)) 
 { 
  return -1; 
 } 

Kodexempel 7: Jämförelse av två evenemang 

 

Eftersom IComparers implementationsklass inte på förhand kan veta vilken typ det är frågan 

om måste IComparers Compare-metod först uttryckligen implementeras så att den först kan 

kontrollera att rätt typer jämförs. Först efter det har blivit gjort kan den egentliga jämförelsen 

börja. Kodexempel 8 visar hur IComparers Compare-metod uttryckligen implementeras och 

hur den vidarebefordrar jämförelsen till en annan Compare-metod som tar hand om 

jämförelsen av objekt av typen ”Happening”. 

int IComparer.Compare(object x, object y) 
{ 
 var happeningX = x as Happening; 
 var happeningY = y as Happening; 
 if (happeningX == null || happeningY == null) 
 { 
  throw new InvalidCastException("Object is not" + typeof(Happening)); 
 } 
  return Compare(happeningX, happeningY); 
} 

Kodexempel 8: Jämför endast evenemangtyper. 
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3.5 Webbapplikation 

Uppvisningsplattformen för alla kalendrar kommer i form av en ASP.NET webbapplikation 

med Umbraco CMS som tillägg för att hantera innehåll och användare. Eftersom Umbraco 

följer ett MVC-mönster kändes det naturligt att också bygga webbapplikationen enligt 

samma mönster. 

3.5.1 Ordförklarningar 

CMS Content Management System. Innehållshanteringssystem där användare kan 

redigera innehåll från ett webbaserat gränssnitt. 

Umbraco Ett ASP.NET CMS. 

HTML HyperText Markup Language. Det märkspråk som bestämmer 

innehållet på en webbsida. 

MVC   Model View Controller. Ett sätt att dela upp applikationens i 

  tre separata komponenter med ett tydligt ansvarsområde. 

Document Type  En typ av mall för innehåll i Umbraco CMS. 

Template Page   En typ av mall som används för att dynamiskt skriva ut  

  HTML. 

Content Type   Själva innehållet som utgår från de egenskaper som blivit  

  definierade i dokumenttypen. 

3.5.2 Umbraco 

Vid sidan om körs Umbraco CMS som internt också är uppbyggd med samma teknik. Ett 

CMS kan vara ett passande tillägg när man vill ge användare möjlighet att själv hantera en 

webbsidas innehåll. Användare kan via en administratörpanel skapa och hantera innehåll via 

textfält, radioknappar, texteditor och andra intuitiva redigerare utan att behöva koda i HTML 

över huvud taget.  

För att skapa innehåll i Umbraco måste man först göra upp en modell för att hålla den 

information som användaren matar in. Denna mall kallas för en "Document Type" och är ett 

sätt för administratörerna att styra hurudant innehåll som kan skapas och redigeras på 

webbsidan av användare. Denna typ bestämmer alla fält och egenskaper som tillsammans 
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uppgör en viss typ av innehåll. Till exempel om man vill ge användaren möjlighet att skapa 

en artikel är det vanligt att man först gör upp en dokumenttyp med de beståndsdelar som en 

artikel brukar innehålla - som rubrik, underrubrik, publiceringsdatum, taggar, huvudtext osv. 

[16]. 

 

Figur 2: Umbraco DocumentType. 

 

Dokumenttyperna är inte helt oberoende av varandra, utan kan också ärva egenskaper från 

andra typer. För att snabbare och smidigare kunna göra upp nya typer, samt göra det lättare 

att göra ändringar över flera dokumenttyper samtidigt kan man därför samla ihop vanligt 

förekommande egenskaper i egna typer som kan återanvändas och användas som byggstenar 

i andra. Efter att en dokumenttyp blivit skapad kan användaren fylla i informationen via de 

olika inmatningsmetoderna som blivit definierade för att skapa det innehåll som modellen 

representerar. 
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Figur 3: Umbraco ContentType. 

 

Det nyligen skapade innehållet finns som en särskild nod som i sin tur också kan ha 

underliggande noder. Denna trädstruktur gör det enkelt att organisera innehåll per sida. Till 

exempel kan man på webbsidan ha en hemkategori där allt innehåll som hör till startsidan 

kan hittas. Att organisera sitt innehåll i olika grupper underlättar i det skede när själva 

HTML-sidan ska byggas upp då endast ett nyckelord krävs för att hämta den information 

som sidan ska bestå av, istället för att hämta allt på en gång och filtrera bort det som inte är 

relevant. 

 Umbraco lagrar all information som berör informationshanteringssystemet som användare 

och användarrättigheter, alla skapade dokumenttyper, innehåll, redigerare osv. i en databas. 

Systemet mellanlagrar också en del av datan i en XML-cache för snabb åtkomst så att 

renderingstiden av de sidor som blir efterfrågade när tjänsten är i drift förkortas. [17]. 

3.5.3 Controller 

In- och utdata sköts i MVC-mönstret av controller delen. Controllern är ett publikt API och 

fungerar som ingång för nya evenemang och ansvarar också för att fylla i kalendern åt vyn. 

Controller klasserna kan integreras med Umbraco genom att ärva från Umbraco 

SurfaceController för vyklasser och UmbracoApiController för API klasser. Man förlänger 

då de vanliga Controller klasserna med nya funktioner så att de kan fungera ihop med 

informationshanteringssystemet. Umbraco tillhandahåller också ett flertal hjälpklasser för 
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att göra läs- och skriv operationer mot CMS-databasen, eller hämta innehåll från XML- 

cachen. [18]. 

3.5.4 Vy 

För att kunna visa det innehåll som finns lagrat i innehållshanteringssystemet och rendera 

det till ett format som webbläsaren förstår sig på associeras varje dokumenttyp med en mall 

som styr hur innehållet uppvisas. Denna mall existerar som en speciell HTML-fil som är 

unik för ASP.NET där innehållet kan byggas upp dynamiskt. När en ny nod med innehåll 

skapas får den en unik id som Umbraco kan använda för att hitta det innehåll som tillhör 

sidan. När en förfrågan efter en särskild nod kommer in till webbservern använder Umbraco 

denna unika id för att hämta det rätt innehåll och fyller sedan i den tillhörande HTML-mallen 

innan den returneras tillbaka till klienten. 

Om en HTML-sida inte råkar ha en färdigt ifylld vymodell kan man direkt i HTML-koden 

ärva från Umbraco TemplatePage, eller ViewPage som ger direkt tillgång till det innehåll 

som tillhör den aktiva sidan. Umbraco bistår då sidan med ett objekt med allt innehåll och 

metadata som berör den nuvarande sidan, samt metoder och egenskaper får att hämta ut dem. 

Detta innebär att man kan välja att lämna bort controllern helt och hållet ifall man så önskar 

då vyn själv kan ladda sitt innehåll, vilket kan vara önskvärt vid utveckling av enklare 

webbsidor som inte kan dra tillräckligt stor nytta av en MVC-struktur jämfört med den 

komplexitet som mönstret inför i projektet. 

Umbraco TemplatePage ger dynamisk tillgång till innehållet via CurrentPage egenskapen 

medan ViewPage kräver att innehållets typ klargörs innan den används. Kodexempel 9 och 

10 visar hur de skiljer sig åt i praktiken. 

@using Umbraco.Web 
@using Umbraco.Web.Mvc 
@inherits Umbraco.Web.Mvc.UmbracoTemplatePage 
@{ 
    Layout = null; 
    var newsItems = CurrentPage.Children.Where("showOnHomepage").OrderBy("createDate      
 desc").ToList(); 
} 
@foreach (var item in newsItems) 
{ 
    <div> 
        <h2>@(item.Title != null ? item.Title : item.Name)</h2> 
        <p>@(item.NewsDate != DateTime.MinValue ? item.NewsDate.ToString("dd MMMM  
  yyyy") : item.CreateDate.ToString("dd MMMM yyyy"))</p> 
        @if (item.OverviewText != null) 
        { 
            <p>@item.OverviewText</p> 
        } 
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        <p><a href="@item.Url">Read more</a></p> 
    </div> 
} 

Kodexempel 9: UmbracoTemplatePage[19]. 

@using Umbraco.Web 
@using Umbraco.Web.Mvc 
@inherits UmbracoViewPage 
@{ 
    Layout = null; 
    var newsItems = Model.Children.Where(x => 
 x.GetPropertyValue<bool>("showOnHomepage")).OrderByDescending(x => 
 x.HasValue("newsDate") ? x.GetPropertyValue<DateTime>("newsDate") : 
 x.CreateDate).ToList(); 
} 
@foreach(var item in newsItems) 
{ 
    <div> 
        <h2>@(item.HasValue("title") ? item.GetPropertyValue<string>("title") :  
  item.Name) 
  </h2> 
 <p>@(item.HasValue("newsDate") ?  
 item.GetPropertyValue<DateTime>("newsDate").ToString("dd MMMM yyyy") : 
 item.CreateDate.ToString("dd MMMM yyyy"))</p> 
 @if(item.HasValue("overviewText")){ 
  <p>@(item.GetPropertyValue<string>("overviewText"))</p> 
 } 
 <p><a href="@item.Url">Read more</a></p> 
    </div> 
} 

Kodexempel 10: UmbracoViewPage[19]. 

 

Båda sätten har för- och nackdelar: Det dynamiska tillvägagångssättet är mer läsbart och 

känns mer naturligt att använda medan den statiska vägen tar sig genom metodanrop och 

dataomvandlingar innan den kommer till det slutliga värdet. Vid första anblick känns 

dynamisk dataåtkomst mer vettigt, men nackdelarna är att vid mer komplexa objekt som 

listor eller räckor med fler dimensioner blir det svårare att filtrera, speciellt om man har flera 

filtreringskriterier. Programmet lider också av en liten prestandaförlust och man mister tips 

och ledtrådar från Visual Studio IntelliSense. [19]. 

3.6 Spara kalender 

När bakgrundsjobbet är igång och framgångsrikt skapar en kalender kontaktas den punkt i 

webbapplikationens API som ser till att den flyttas över till CMS-databasen i rätt form. 

Denna process inleds först med att förbereda ett HTTP POST-anrop för att skicka kalendern 

över internet. Kalendern konverteras till en JSON-sträng som inkluderas i den begäran som 

blivit skapad av programmet. Exemplet nedan visar hur förberedelserna går till. 
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private static async Task SaveCalendar(List<Happening> calendar, string endpoint) 
{ 
 var json = JsonConvert.SerializeObject(calendar);             
 try 
 { 
  var result = await _client.PostAsync(UMBRACO_CONTENT_API_URL, new   
  StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json")); 
  if (result.IsSuccessStatusCode) 
  { 
   logger.Info("Succesfully saved calendar from " + endpoint); 
  } 
  else 
  { 
   logger.Info($"Encountered failure http status code {result.StatusCode} 
   from the Api"); 
  } 
  } 
  catch (Exception ex) 
  { 
   logger.Info($"Something went wrong while trying to POST the calendar 
   from {endpoint}: {ex.Message}"); 
  } 
} 

Kodexempel 11: spara kalender. 

 

Mottagaren för denna HTTP-begäran är webbapplikationens API controller spara kalender 

metod. Kalendern konverteras automatiskt från JSON till sin .NET motsvarighet via 

ramverkets inbyggda media omvandlare. För varje nytt evenemang som hittas i kalendern 

skapar metoden ett nytt inlägg i databasen. Detta går till på samma sätt som via 

adminpanelen, men istället för att fylla i allt för hand skapas nytt innehåll automatiskt med 

hjälp av Umbracos ContentService-hjälpklass. Denna klass finns till för att underlätta 

kommunikationen med databasen och ser till att insättningar och förfrågningar mot 

databasen översätts till SQL-operationer. Nytt innehåll kan skapas med hjälp av metoden 

CreateContent som skapar ett nytt objekt av typen IContent utgående från den dokumenttyp 

som sänds in som in-parameter via sitt alias. IContent är namnet på en av de två interna 

representationer av innehåll i Umbraco och syftar på innehåll i den interna databasen. 

Gränssnittet definierar flera metoder och attribut för att manipulera objektets innehåll och 

egenskaper och är den typ man använder när innehåll skapas eller redigeras. Den andra 

interna representationen av innehåll är IPublishedContent och syftar på, som namnet antyder 

på publicerat innehåll som ska visas för omvärlden. Innehåll måste då finnas nära till hands 

och ha en snabb åtkomst för att minimera klientens väntetid. Allt publicerat innehåll blir 

därför mellanlagrat i Umbracos XML-cacheminne som möjliggör snabb åtkomst efter det 

innehåll som är publicerat på webbsidan. När ett nytt evenemang i form av ett IContent- 

objekt blivit skapat, överförs evenemanginfo från den motsvarande .NET-typen med hjälp 

av IContents SetValue-metod. Till sist sparas evenemanget via en av ContentService 
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klassens spara metoder. Eftersom Umbraco skiljer på sparat och publicerat innehåll måste 

man skilt ange om innehållet också ska kopieras över till cacheminnet. Detta lyckas med 

metoden SaveAndPublish som gör en insättning i både databasen, samt i cacheminnet.  

Nya evenemang skapas på det sättet att om ett evenemang redan finns behövs ingen ny nod 

i systemet skapas utan istället skrivs det gamla evenemanget över med ny data. Det gamla 

evenemanget kan hämtas med ContentService klassens GetById-metod som returnerar det 

innehåll från databasen som har det angivna id numret. Id numret hämtas genom att först 

kontrollera om det redan finns publicerat innehåll med samma namn som det inkommande 

evenemanget och i det fallet returnera id numret på det evenemanget. I annat fall måste en 

ny nod för evenemanget skapas som då blir tilldelad sin egen id nummer för senare åtkomst. 

Eftersom läs- och skrivoperationer mot XML-cacheminnet går snabbare är det mer effektivt 

att leta efter tidigare inlämnade evenemang där än att göra upprepade anrop mot databasen. 

Det betyder att vi då endast behöver göra ett databasanrop som sker när evenemanget sparas 

undan i systemet.  

För att komma åt publicerat innehåll används Umbracos UmbracoHelper-klass som 

innehåller en metod GetTypedContentAtRoot som returnerar alla nuvarande noder 

börjandes från dess rot, eller högsta nivå i trädstrukturen. Alla publicerade evenemangnoder 

är organiserade under en gemensam nod med alias eventRepository för enkel åtkomst. 

ContentService klassen kan då använda denna id för att hämta IContent-versionen av 

innehållet från databasen. 

foreach (var happening in calendar) 
{ 
 var eventInRepo = _eventRepository.Children.FirstOrDefault(h => h.Name == 
 happening.Name); 
 IContent content; 
 if (eventInRepo == null) 
 { 
  content = _contentService.CreateContent(happening.Name, _eventRepository.Id, 
  "event"); 
 } 
 else 
 { 
  content = _contentService.GetById(eventInRepo.Id); 
 } 
 try 
 { 
  var occasions = JsonConvert.SerializeObject(happening.Occasions); 
  content.SetValue("date", happening.Date); 
  content.SetValue("occasions", occasions); 
  content.SetValue("area", happening.Area); 
  content.SetValue("location", happening.Location); 
  content.SetValue("image", happening.Image); 
  content.SetValue("description", happening.Description); 
  content.SetTags("tags", happening.Tags, true); 
 } 
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 catch (Exception ex) 
 { 
  return InternalServerError(ex); 
 } 
 
 _contentService.SaveAndPublishWithStatus(content, AuthorisedBackofficeUser.Id, 
 false); 
} 

Kodexempel 12. Spara kalender. 

3.7 Visa kalender 

En kalender består av en samling evenemang som inträffar inom ett visst datumintervall och 

är ett sätt att visa upp en del av de evenemang som finns lagrade i systemet. Till skillnad från 

evenemangen som skapas av en automatisk process i bakgrunden måste alla kalendrar göras 

upp för hand av en användare som har tillgång och behörighet att använda 

administratörpanelen. 

I Umbraco har kalendern en egen dokumenttyp som definierar olika evenemangfilter och 

andra informationsfält som används för att fylla i olika element på webbsidan. Det finns till 

exempel möjlighet att lägga till en egen logga, eller bestämma att kalendern endast ska 

innehålla evenemang av en viss typ, som till exempel sport. Med dessa egenskaper och 

filtreringsalternativ på kalendern kan man anpassa innehållet enligt uppvisningsplatsen och 

samtidigt göra kalendern mer personlig. Varje skapad kalender får en egen publik-HTTP 

adress och sparas undan i CMS-databasen som innehåll av kalendertypen. Ifall det finns 

behov av en fysisk kalender finns också möjligheten att skapa en PDF-kopia av samma 

digitala kalender. 

Alla kalendrar härstammar från samma HTML-mall där innehållet byggs upp dynamiskt 

enligt de filter och andra egenskaper som blivit bestämda i varje respektive kalender. 

Exemplet nedan visar hur vy-controllerns RenderCalendar-metod hämtar alla tillhörande 

evenemang och kapslar in dem i vy-modellen tillsammans med kalendern och renderar dem 

till HTML utgående från modellens innehåll. 

public ActionResult RenderCalendar() 
{ 
 var eventRepository = Umbraco.TypedContentAtRoot().FirstOrDefault(x => 
 x.DocumentTypeAlias == "eventRepository"); 
 var calendar = new Calendar(CurrentPage); 
 var events =  from n in eventRepository.Children 
 let dates = n.GetPropertyValue<List<DateTime>>("occasions").Where(d => d >= 
 calendar.FromDate && d <= calendar.ToDate && d.Date >= DateTime.Now.Date) 
 where dates.Any() && n.GetPropertyValue<string[]>("tags").Where(x => 
 calendar.Tags.Count() > 0 ? calendar.Tags.Contains(x) : true).Any() 
 orderby n.GetPropertyValue<DateTime>("date") 
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 select new Happening(n) 
 { 
 
 }; 
 var model = new CalendarViewModel(calendar, events); 
 return PartialView(VIEW_FOLDER_PATH + "_Content.cshtml", model); 
} 

Kodexempel 13. Rendering av kalender till HTML.  

 

Utseendemässigt följer kalenderns struktur ett ganska typiskt upplägg och består av en 

header, grid, och footer. I header, eller ovandelen, syns loggan, samt kalenderns rubrik. 

Evenemangen placeras i tabellen som följer i lika stora kolumner, vars antal per rad beror på 

klientens skärmstorlek. Längst nere hittas allmän info om kalenderdistributören, som 

organisationens namn, adress och kontaktuppgifter. Varje kalender innehåller också en länk 

man kan följa där man kan läsa mer om evenemangen. 

Kalenderns utseende är skapat med hjälp av Bootstrap ramverket, som kommer utrustat med 

ett stort antal CSS-regler, vilket ger ett färdigt utseende åt flera olika HTML-element, som 

paragrafer, knappar, listor m.m. och ger oss ett färdigt typsnitt att använda för den text som 

finns på sidan. Bootstrap ger ett bra utgångsläge vad gäller webbsidans design, men 

huvudorsaken till att ramverket implementerades var p.g.a. det tabellsystem som används 

för att strukturera innehållet på sidan. Bootstrap kommer med en flexibel 12 kolumners tabell 

som kan anpassa sig enligt det tillgängliga utrymmet. Om man vill se till att kolumnerna 

omjusteras när skärmstorleken minskar kan man göra det enkelt genom att ange hur många 

kolumner av de 12 tillgängliga man vill att varje kolumn ska sträcka ut sig. För att 

åstadkomma denna angivelse ger man kolumnelementet en särskild CSS-klass som anger 

antal kolumner som den ska sträcka ut sig på den enhet som klassen syftar på. När man har 

någon av dessa CSS-klasser på plats i kolumnelementen sker en förändring i tabellens 

upplägg varje gång skärmstorleken ändrar. Detta innebär att det går att skapa flera 

kolumnarrangemang för olika enheter med samma HTML-struktur.  

Kalendern drar nytta av denna funktionalitet från Bootstrap för att kunna visa sitt innehåll 

på ett likvärdigt sätt på alla skärmstorlekar. Detta gör kalendern också kompatibel med 

mobila enheter. På större skärmar ryms tre evenemang per rad som går ner till två per rad 

och till sist ner till bara en per rad. Figur 3 visar hur kalendern ser ut på en standard 

upplösning på 1920x1080. När skärmstorleken minskar förkortas samtidigt antal kolumner 

så att innehållet får rum och kan visas på samma sätt oavsett vilka dimensioner det är frågan 

om. En förminskad version av kalendern visas i figur 4. 
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Figur 4: Fullstor kalender. 
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Figur 5: Mobilanpassad kalender. 

3.8 Säkerhet 

Användningen av webbapplikationens API del kontrolleras med hjälp av ett externt bibliotek 

som implementerar autentisering med JSON Web Tokens(JWT). För få använda API:et 

krävs ett bevis på att man agerar som en CMS-användare med administratörrättigheter och 

därför måste klienten som kommunicerar via HTTP inkludera en sk. "Bearer Token" som 
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servern använder för att granska behörighet och godkänna en förfrågan. Det hela börjar med 

att användaren först loggar in på en autentiseringsserver med ett giltigt namn och lösenord 

och får i retur en JWT som representerar användarens rättigheter. Denna unika kod sparas 

undan på klientens maskin som en cookie, i webbläsarens lokala hårddisk, eller som en 

variabel i systemminnet och hänger med i fortsatta API anrop i Authorization-headern som 

en autentiseringskod av typen Bearer. När servern behandlar ett inkommande anrop bryter 

den först ner autentiseringskoden till en JSON-struktur varifrån användardata extraheras och 

används för att kontrollera att användaren ifråga har de tillräckliga rättigheter som krävs för 

att använda API:et. 

 

Figur 6: Autentisering med JSON web tokens [20]. 

 

I Umbraco kan användare ha full eller begränsad tillgång till olika sektioner av 

innehållshanteringssystemet. För att få använda API:et krävs att en användare har tillgång 

till sektionerna inställningar och innehåll, dvs. de behöver ha rätt att skapa innehåll och 

hantera de dokumenttyper som de tillämpar. Denna auktorisationskontroll sker genom att 

dekorera controllern ifråga med attributet UmbracoAuthToken där de obligatoriska 

sektionerna sänds in som in-parametrar. Implementationen av detta attribut letar efter den 

egenskap i JSON-strukturen, som extraherades från den bifogade koden i HTTP-anropet, 

som listar alla de sektioner som användaren ifråga har tillgång till. Om båda sektioner dyker 
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upp i listan accepteras den inkommande HTTP-begäran och dörrarna öppnas. I annat fall så 

returnerar servern ett HTTP-felmeddelande med kod 403, dvs. att servern förstått begäran 

men kan inte fullborda den p.g.a. otillräckliga rättigheter. 

3.9 PDF kalender 

Förutom möjligheten att visa upp kalendern på webben i form av HTML behövdes också en 

PDF-version av samma kalender. I kalenderns egenskaper finns ett alternativ som en CMS- 

användare kan välja för att skapa en kopia av kalendern i PDF-format. 

Konverteringsprocessen börjar genast efter inställningarna sparas. 

Innehållshanteringssystemet blir då upplyst om att en kalender blivit sparad som då i sin tur 

internt aktiverar en händelse som meddelar att kalenderns egenskaper ändrat. Genom att 

prenumerera på denna händelse som avfyras varje gång en kalender blir skapad eller 

redigerad går det att haka på egen kod som körs före ändringarna registreras i databasen. 

Följande bild visar hur man kan prenumerera på händelser i Umbraco för att göra något mer 

innan kontroll överlåts tillbaka till systemet. 

protected override void ApplicationStarted(UmbracoApplicationBase 
umbracoApplication, ApplicationContext applicationContext) 
{ 
 ContentService.Published += ContentService_Published; 
 base.ApplicationStarted(umbracoApplication, applicationContext); 
} 

Kodexempel 14. Prenumeration av händelse I Umbraco. 

 

Tack vare denna egenskap som existerar i Umbraco går det att registrera en metod som 

startar en konverteringsprocess när användaren begärt en PDF-kopia i kalenderformuläret. 

Själva omvandlingen till PDF görs av ett utomstående HTML till PDF-bibliotek som klarar 

av att omvandla all giltig HTML till en PDF motsvarighet. För at detta bibliotek ska fungera 

behöver den felfri HTML som in-parameter. Kalendern kan enkelt konverteras till sin 

HTML-representation av Umbracos RenderTemplate-hjälpmetod som internt använder 

samma mekanism för att generera HTML som när Umbraco svarar på ett HTTP-anrop. 

Resultatet returneras som en textsträng och det externa biblioteket använder denna HTML- 

sträng för att skapa en exakt kopia av kalendern i PDF-format. 

Fördelen med HTML till PDF konvertering jämfört med manuell uppbyggnad är självklar 

om man redan har ett system som genererar HTML-dokument eftersom man då har en färdig 

modell att utgå ifrån och man undviker att behöva göra upp särskilda PDF-mallar. Det 



 31 

betyder att det i slutändan blir mycket lättare att upprätthålla ett enhetligt utseende och 

introducera nya förändringar och förbättringar i kalenderns design. Nackdelen är att man 

tappar kontrollen över skapandet av PDF som kanske kan vara nödvändig om man har en 

HTML-struktur som inte lätt översätts till PDF. I sådana fall kan en manuell konvertering 

kännas vettigare. Ett tydligt exempel som illustrerar denna nackdel med HTML till PDF- 

konvertering dök upp i ett tidigt skede av implementationen. När antal evenemang översteg 

40st och de inte längre hade rum på första PDF-sidan klipptes nästa rad itu, där första halvan 

hamnade på det kvarstående utrymmet på första sidan och andra halvan på andra sidans 

början. Utan några möjligheter att ändra på själva PDF-konstruktionen var en utväg att räkna 

ut hur många evenemang fick rum på en sida och då endast ta så många evenemang som 

maximalt har rum på en sida för att försäkra att inga evenemang blir klippta i två bitar. 

PDF-kalendern som skapas vid slutet av denna process laddas slutligen upp i Umbracos 

media mapp där den finns tillgänglig för administratörer av tjänsten som kan öppna och 

granska innehållet från var som helst med en internetanslutning. 

byte[] buffer = htmlToPdfConverter.ConvertHtmlToMemory(html.ToString(),  
"http://localhost:19626"); 
var tempFilePath = Path.GetTempFileName(); 
using (FileStream file = new FileStream(tempFilePath, FileMode.Open, 
FileAccess.ReadWrite)) 
{ 
 file.Write(buffer, 0, buffer.Length); 
} 
var mediaService = ApplicationContext.Current.Services.MediaService; 
var rootId = helper.TypedMediaAtRoot().First().Id; 
var media = mediaService.CreateMedia(calendar.Name, rootId, 
Constants.Conventions.MediaTypes.File); 
using (FileStream file = System.IO.File.OpenRead(tempFilePath)) 
{ 
 media.SetValue(Constants.Conventions.Media.File, string.Format("{0}.pdf", 
 calendar.Name.ToString()), file); 
} 
mediaService.Save(media); 
calendar.SetValue("pdfCopy", 0); 
var contentService = ApplicationContext.Current.Services.ContentService; 
contentService.Save(calendar); 

Kodexempel 15: PDF-konvertering. 
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4 Resultat 

Resultatet blev en tjänst som uppfyllde det centrala behovet av en ny form av 

evenemangaggregat, som samlar ihop information om aktuella och kommande evenemang 

från olika befintliga datakällor till en självständig och hanterbar ström av evenemang som 

fritt kan uppvisas på valbara platser. 

På den nya samlingsplatsen för evenemangen mellanlagras den för besökaren mest 

intressanta och relevanta informationen och förmedlas vidare som olika digitala och fysiska 

kalendrar. Administratören har full kontroll över deras innehåll via olika filter och kan göra 

upp kalendrar som bäst passar den uttänkta uppvisningsplatsen.   

Med hjälp av tjänsten underlättas turistbyråns arbete att informera om allt som pågår i staden 

och på orten till lokalbefolkningen och turister för att väcka intresse och höja engagemang 

och se till att inget evenemang flyter förbi obemärkt.   

Tjänsten ger också administratörerna en bättre översikt på alla evenemang som cirkulerar i 

systemet och ger dem en chans att granska och korrigera och innehållet innan det når ut till 

allmänheten. 

5 Diskussion 

Att planera och förverkliga en helt ny tjänst från grunden är en utmanande uppgift, speciellt 

om det finns många krav och behov att ta i beaktande. När det gäller att skapa applikationer 

som lever i molnet och används via internet finns det flera vägar att följa. Det gäller att hitta 

en hop av tekniker som är lämpliga för uppgiften, men som också ger rum för skalbarhet i 

framtiden och som inte har en alltför brant inlärningskurva. Bred kunskap i flera 

programmeringsspråk ger mer valfrihet vid val av tekniker och är en fördel när man vill hitta 

den bästa lösningen till problemet men förlänger också samtidigt tiden på förarbetet då mer 

tid behöver läggas på att jämföra olika teknikers lämplighet samt för och nackdelar. Ett 

smalt, men starkt och koncentrerat kunskapsområde kan därför ibland vara en fördel med 

tanke på hur snabbt man kommer i gång med projektet. I mitt fall så hade jag starka 

kunskaper i .NET och satte därmed fokus på att endast utreda dotnet baserade lösningar som 

nog tog tid men inte alls lika mycket i förhållande till den tid som det skulle ta att reda ut 

tekniker för flera olika programmeringsspråk. Sist och slutligen spelar det kanske inte så stor 

roll vilka teknikval man gör bara syntaxen är bekant. De löser ändå alla samma problem 

nästan lika bra; viktigast är att man själv har lätt att arbeta med tekniken ifråga.  
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Fast det tidigt blev bestämt hur uppgiften skulle lösas fanns det i projektets början ännu några 

oklarheter gällande specifika funktioner som blivit nämnda men inte närmare blivit 

diskuterade, samt exakt varifrån data skulle hämtas och hur den datan såg ut. En del av 

förarbetet gjordes mot ett API som senare övergavs och byttes ut mot ett annat, med den 

följden att en del av det tidiga arbetet på domänmodellen och implementationen behövde 

förändras. Kravspecifikationen var heller inte tydligt prioriterad vilket gjorde att extra 

utvecklingstimmar blev lagda på funktionalitet som inte vara brådskande eller viktiga. 

Tidallokeringen kunde därför ha blivit gjort på ett smartare sätt. 

Alla dessa frågetecken och osäkerheter som hängde i luften även ännu en bit in i 

utvecklingsfasen fick mig att inse hur viktigt det är att hålla en ständig och aktiv dialog med 

kund och slutanvändare så att arbetet kan framskrida effektivt och ändamålsenligt. 

Oklarheter, missförstånd, eller bristfällig dokumentation förlänger utvecklingstidsden och 

gör hela projektet mer kostsamt samtidigt som man riskerar att skapa buggar i systemet när 

en del av systemet ändras för att bättre motsvara kundens önskemål. 

Under hela utvecklingsarbetet har mina grundläggande kunskaper i C# och .NET förbättrats 

och jag lärde mig också mycket om webbutvecklingens olika nivåer. Jag insåg också nyttan 

med att lägga mer tid på att se hur andra har löst liknande problem. Man ska inte vara rädd 

när man stöter på svåra problem som kanske någon annan redan har löst. Istället för att 

kämpa i timtal på ett problem är det smartare att svälja sin stolthet och söka efter vägledning 

på internet. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt. På nätet finns också mängder av 

bibliotek och verktyg som finns till för att ta hand de ofta förekommande uppgifterna som 

t.ex. autentisering och auktorisering för en webb API, eller hantering av JSON-data. Dessa 

tekniker har blivit testade och utvecklats under åren och ser till att jobbet blir gjort. Man har 

då möjlighet att sätta mer tid på de mer betydelsefulla funktionerna i applikationen, eller 

tjänsten man bygger. 
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