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Evaluation of web portal technologies

Stefan Karlsson (a98steka@student.his.se)

Abstract

The purpose with this project is to evaluate which of today’s technologies for creating
web applications is the most suitable to use when constructing web portals. From a
great amount of different technologies, five of the most widespread and well known
technologies have been chosen and closely examined on nine different web portal
specific criteria. The result from this evaluation is a table where all the grades for each
technology is displayed. With the help of this table, it is possible to get an idea about
what technology is the most suitable to use when constructing a specific web portal.
None of the evaluated technologies were better than the others on all criteria, which
makes it impossible to select one technology that is the best in every respect.
However, guidelines are presented for making an appropriate choice among the
evaluated tehnologies.
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1 Introduktion

Avsikten med examensarbetet är att undersöka vilken av dagens teknologier för
framställandet av dynamiska hemsidor som är lämpligast att använda för att skapa
webbportaler. En dynamisk hemsida karakteriseras av att den kan visa olika innehåll
till olika användare vid olika tidpunkter. (se Figur 1)

Arbetet kommer att fokusera på hur bra de mest utbredda använda teknologierna för
skapandet av dynamiska hemsidor är på att skapa funktioner och webbtjänster som är
specifika för webbportaler. Det är därför önskvärt att de kriterier som används vid
utvärderingen av teknologierna är kopplade till webbportaler.

Problemet är intressant för de företag och privatpersoner som utvecklar webbportaler.
För ett företag som sysslar med försäljning av webbportaler är det dels viktigt att
utvecklingen är effektiv och snabb, men framförallt att produkten är tillräckligt
funktionellt avancerad för att kunna konkurrera med den enorma mängd liknande
produkter på marknaden. Genom att använda den teknologi som är mest lämplig för
att konstruera webbportaler, kan en konkurrenskraftig produkt på ett effektivt och
billigt sätt skapas.

Figur 1. Principen bakom dynamiska hemsidor. En sida som kan visa olika innehåll
till olika användare vid olika tillfällen.

1.1 Rapportens struktur

Kapitel 2 ger en inledande förklaring till problemet och tar upp vissa väsentliga
begrepp som är nödvändiga för läsaren att känna till för att kunna förstå resterande
delar av rapporten. Det tar även upp relaterade arbeten kring området.

I kapitel 3 beskrivs problemet mer utförligt samt den avgränsning som görs. Dessutom
tas de förväntade resultaten av undersökningen upp.
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I kapitel 4 beskrivs lämpiga metoder för att undersöka problemet utifrån
problembeskrivningen. Här diskuteras också vilka metoder som valts samt varför de
har bedömts som lämpliga.

I kapitel 5 genomförs utvärderingen av de olika teknologierna. Detta kapitel innehåller
mycket teknisk information om teknologierna, som kan läsas kursivt om läsaren inte
är intresserad av tekniska detaljer. Slutligen sammanfattas de resultat som
utvärderingen givit i en översiktlig tabell.

I kapitel 6 analyseras de resultat som tagits fram från utvärderingen i föregående
kapitel. En översikt ges över resultatet och hur väl det stämmer överens med förväntat
resultat. Dessutom granskas kritiskt både resultatets trovärdighet och själva
arbetsprocessen.

Det kapitel 7 diskuterar utifrån problemställningen huruvida önskat resultat för arbetet
har uppnåtts.

I kapitel 8 ges en generell presentation av de resultat rapporten bidragit med.
Dessutom ges förslag till fortsatt arbete inom ämnesområdet.
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2 Bakgrund

Kapitlet ger en inledande förklaring till arbetets problemområde. Detta sker genom en
förklaring av relevanta begrepp som är nödvändiga för att läsaren ska förstå rapporten,
samt en genomgång av några av de relaterade arbeten som gjorts inom området.

2.1 Webbportalens betydelse och utveckling

Det fenomen som vi idag kallar portal1 dök upp på allvar runt sommaren 1998
(Björkman m.fl., 2000). Portalerna växte fram från vad som tidigare kallades
sökmotorer och ansågs bara vara en startpunkt ut mot Internet (Lynch, 1998).
Eftersom antalet hemsidor på Internet hela tiden växer, fungerade dessa sidor som ett
filter som hjälper användaren hitta till just de sidorna han är intresserad av, precis som
dagens sökmotorer. Enligt Lynch (1998) utvecklades emellertid dessa webbplatser
ganska snart till att erbjuda fler tjänster än sökning på Internet, som t.ex. email,
börskurser och nyheter.

Björkman m.fl. (2000) anser att tanken med portalen är att den ska vara varje
konsuments ingång till webben, varje gång konsumenten loggar in ska han passera
genom en portal och vidare till de webbsidor som är intressanta. Ju fler som använder
en portal, desto mer intressant blir den för presumtiva annonsörer. Om en portal är
välbesökt kommer enligt Björkman m.fl. fler företag att vilja synas och erbjuda sina
varor och tjänster hos portalen. Dessa företag får naturligtvis betala portalen för att
synas och dessa intäkter kan sedan användas för att ytterligare förbättra portalens
innehåll, utseende och attraktionskraft (Björkman m.fl., 2000). Utifrån detta kan man
dra slutsatsen att reklam är en mycket viktig del av en portal eftersom det är det som
finansierar den.

2.2 Dynamiska skriptspråk

”Vanliga” hemsidor är helt vanliga textdokument skrivna i språket HTML och är s.k.
statiska webbsidor (December m.fl., 1994). Enligt December m.fl. (1994) har det, för
att göra webbsidor mer levande, sedan tillkommit ett antal klientbaserade tekniker,
som innebär att t.ex. JavaApplets eller JavaScripts körs på klientens dator. Dock
påpekar December m.fl. (1994) att en stor nackdel med dessa tekniker är att alla
webbläsare inte klarar av dem.

Fram tills alldeles nyligen användes olika CGI-skript (Common Gateway Interface) så
fort man behövde göra något på en webbsida som kräver lite mer än vanligt, t.ex. göra
en beställning via ett formulär (Danesh, 1997). CGI innebär att servern, istället för att
helt enkelt sända ett färdigt dokument åt användaren, kör ett program på servern och
sänder det programmet ger som utdata som ett dokument i form av en HTML-fil
tillbaka till webbläsaren (Berlin m.fl., 1996).

Microsofts Active Server Pages (ASP) och andra teknologier för att skapa dynamiska
webbsidor bygger ut CGI-konceptet något. Istället för att starta ett program varje gång

1 Se definition av webbportal i kapitel 2.3.1
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någon vill se på en sida (vilket kan innebära prestandaproblem i riktigt stora
tillämpningar) så ligger en tolk inbyggd i själva webbservern, som läser ASP-sidan i
fråga, tolkar och utför det som den ska göra, och sänder tillbaka resultatet (Walther
m.fl., 1998).

Med tiden har ett flertal teknologier utvecklats för att skapa dynamiska och interaktiva
webbsidor. Några av de ledande inom området är Allaire Corp.'s ColdFusion Server,
Apache Group's Tomcat JSP (JavaServer Pages), Microsoft Corp.'s ASP (Active
Server Pages), och det hela fria PHP (Personal Home Page) (Rapoza, 2000).
Dessutom håller Microsoft just nu på och utvecklar ASP.NET, som enligt Microsoft
själva kommer revolutionera hela området kring dynamiska webbsidor.

2.3 Begrepp

Nedan presenteras några viktiga begrepp som tas upp i rapporten.

2.3.1 Webbportal

För att komma fram till vad en webbportal är och vilka sajter som kan räknas som en
webbportal har ett antal definitioner tagits fram.

Ordet portal betyder enligt Bonniers Lexikon Online (2001) antingen
1. ingång, ofta monumental med rikt skulpterad dekor eller
2. webbsida som fungerar som en ingångssida till ett stort antal tjänster, t.ex.

nyheter och näthandel. Internationella portaler är bland annat Yahoo, Excite och
Netscape, svenska t.ex. Passagen och Torget.

Lynch (1998) anser att det finns två olika sorters webbportaler. Vertikala
webbportaler är portaler där informationen härrör ett specifikt område och riktar sig
mot en specifik publik. Horisontella webbportaler är portaler som vänder sig mot en
mycket bredare publik.

Lidsky (1998) kallar portaler för ”webbens stormarknader”, där en stor mängd
information och tjänster sammanförs. Lidsky (1998) tar också upp ett antal punkter
som karakteriserar webbportaler:

• Möjlighet att göra personliga inställningar
• Webbaserad email
• Kategorisering av sajter samt webbaserad sökning
• Nyheter och ekonomirelaterade tjänster
• Chat och spel
• Anslagstavlor
• Näthandel

Om man ska försöka sammanfatta dessa definitioner kan man säga att portaler är ett
ganska luddigt och nytt begrepp som man ännu inte har en bestämd definition på. Om
man beaktar Lynch uppdelning i vertikala och horisontella portaler tycks ovanstående
punkter bäst passa in på de horisontella portalerna, d.v.s. de som riktar sig till en bred
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publik. De vertikala portalerna passar inte in på begreppet ”stormarknad” och därmed
inte heller på punkterna.

2.3.2 Skript

Svenska data-term gruppens webbplats3 definierar skript som text som innehåller
instruktioner eller kommandon till program.

Danesh (1997) menar att skriptspråk som VBScript och Perl körs på en webbserver
och används för att hantera data från formulär och andra tjänster hos en webbsajt,
medan språk som Javascript körs direkt hos klientens webbläsare. Danesh (1997)
förklarar detta ytterligare och menar att man kan säga att det finns två olika sorters
skript.

• Skript som körs hos klienten - Detta innebär att koden skrivs in direkt i en
HTML-fil som laddas ner och körs på besökarens dator. Ett exempel på ett
sådant skript är Javascript. Fördelen med denna sorts skript är att de är
snabbare än skript som kör på servern samt att bördan på webbservern blir
mindre (Walther m.fl., 1998).

• Skript som körs på servern - Dessa skript måste köras på en webbserver,
eftersom en webbläsare inte kan tolka denna kod. Webbservern genererar först
en vanlig HTML-fil som sedan kan tolkas av klientens webbläsare. Ett
exempel är VBScript. En fördel med skript som körs på en webbserver är att
skriptet fungerar oberoende av vilken webbläsare som används (Walther m.fl.,
1998).

Sammanfattningsvis kan man dela upp skriptspråken i två klasser, de som körs hos
klienten och de som körs på servern. En viktig egenskap för skript är att de oftast är
enklare att använda än mer avancerade programmeringsspråk när man skapar enkla
applikationer, men svårare att använda då större applikationer ska utvecklas (Walther
m.fl., 1998).

2.3.3 Dynamisk webbsida

För att bäst förklara begreppet Dynamisk webbsida är det lämpligt att först reda ut vad
en statisk webbsida är för något.Enligt Svenska dataterm-gruppens webbplats2 är en
webbsida den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva
gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt
eller genom att rulla bilden.

Walther m.fl. (1998) förklarar begreppet vidare genom att säga att webbsidor alltid
skapas genom att webbläsare, som Microsoft Internet Explorer och Netscape
Navigator, tolkar HTML-filer. En viktig egenskap hos en HTML-fil är att den är en
helt vanlig textfil som kan läsas och lätt förstås av mänskliga ögon (Walther m.fl.,
1998).

Precis som en statisk webbsida kan en dynamisk webbsida innehålla HTML-kod som
tolkas och visas av en webbläsare (Walther m.fl., 1998). Dock påpekar Walther m.fl.

2 Tillgänglig på URL http://www.nada.kth.se/dataterm/
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att dynamiska webbsidor har ett antal egenskaper som skiljer dem från vanliga
hemsidor.

• En dynamisk hemsida kan innehålla skript som körs på en webbserver. Med
hjälp av dessa skriptspråk kan man skapa webbsidor med dynamiskt innehåll.

• En dynamisk webbsida kan visa olika innehåll till olika användare
• En dynamisk webbsida kan visa olika innehåll vid olika tillfällen

En annan viktig skillnad mellan en statisk webbsida och en dynamisk webbsida är hur
det går till när en klient gör en begäran om att visa sidan i sin webbläsare. Walther
m.fl. (1998) beskriver utförligt hur det går till dels när en begäran om att visa en
vanlig HTML-sida görs och dels hur det går till när en begäran om att visa en
dynamisk sida belägen på en webbserver görs.

Nedan beskrivs utförligt hur begäran tas om hand hos klienten och servern. Emellertid
är det inte för detta arbetet nödvändigt att förstå hur själva begäran ser ut och hur det
går till när den skickas. Därför har dessa steg utelämnats i rapporten. Walther m.fl.
(1998) beskriver i sex steg hur det går till när en begäran om en vanlig HTML-fil
begärs (se fig. 2):

1. En användare skriver in adressen till en HTML-fil i adressrutan i en
webbläsare och trycker på Enter för att begära webbsidan (t.ex.
http://www.aspsite.com/hello.htm)

2. Webbläsaren skickar en begäran till angiven server om att visa sidan.
3. Servern tar emot begäran och känner att begäran gäller en HTML-fil eftersom

den begärda filen slutar på .htm eller .html.
4. Den begärda webbsidan hämtas från disk eller minne
5. Webbsidan skickas tillbaka till klientens webbläsare.
6. Webbsidan, som är en helt vanlig HTML-fil, tolkas av klientens webbläsare

och resultatet visas i webbläsaren.

Figur 2. Begäran att ladda en .html-fil av en klient

När en begäran om en dynamisk webbsida görs utförs ett antal andra steg. Walther
m.fl. (1998) beskriver detta i följande sju steg. (se fig. 3)

1. En användare skriver in adressen till en dynamisk webbsida i adressrutan i en
webbläsare och trycker på Enter för att begära webbsidan. Till skillnad från en
HTML-fil slutar dynamiska webbsidor inte på .htm eller .html, utan på t.ex.
.asp, .php eller .jsp beroende på vilken teknologi3 det är skrivet i.

2. Webbläsaren skickar en begäran om att visa sidan till angiven server.

3 Se definition av teknologier för skapandet av webbapplikationer i kapitel 2.3.4
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3. Servern tar emot begäran och känner av vilken teknologi sidan är skriven med
beroende på vilket suffix filen har.

4. Den begärda webbsidan hämtas från disk eller minne.
5. Webbservern skickar webbsidan till ett speciellt program som processar filen

från början till slut. Resultatet från denna process är en helt vanlig HTML-fil.
6. HTML-filen skickas tillbaka till klientens webbläsare.
7. HTML-filen tolkas av klientens webbläsare och resultatet visas i

webbläsaren.

Figur 3. Begäran att ladda en .asp-fil av en klient

Värt att observera är att ur klientens synvinkel sker allting exakt likadant i de båda
fallen, med undantaget att filen man begär har ett varierande suffix beroende på vilken
teknologi sidan är skriven med. Detta innebär att dynamisk webbprogrammering
enbart berör serverns mjukvara och att man därför är helt oberoende av hur klientens
mjukvara är beskaffad när man skapar dynamiska hemsidor.

Det som skiljer de båda fallen är steg 5 i figur 3. Eftersom alla dynamiska webbsidor
först måste exekveras enligt steg 5 ovan, är det möjligt att skapa dynamiska
webbsidor. Om inte webbsidorna tolkas eller exekveras av webbservern kan inte
klientens webbläsare visa webbsidan eftersom webbläsaren inte förstår skript och kod
som måste köras på webbservern.

Ett exempel på en väldigt enkel dynamisk webbsida är en som visar en annorlunda
hälsningsfras beroende på när på dygnet och vilken klient det är som begär sidan (se
figur 1 i kapitel 1). Eftersom webbservern genererar varje HTML-fil som skickas till
en klient, kan samma webbsida uppfattas ha olika innehåll, eller m.a.o. ha dynamiskt
innehåll.

2.3.4 Teknologier för skapandet av webbapplikationer

I denna rapport kommer jag att med teknologier för skapandet av webbapplikationer
mena de teknologier som används för att skapa dynamiska webbsidor, d.v.s. ASP och
PHP m.fl. Någon exakt definition av denna sorts teknologier har jag inte lyckats hitta.
På PHP:s hemsida4 använder man t.ex. benämningen ”verktyg för att skapa dynamiska
webbsidor” för att beskriva PHP, medan man på Microsofts webbplats5 beskriver ASP

4 PHPs officiella hemsida, http://www.php.net/
5 Microsofts officiella webbplats för ASP,
http://msdn.microsoft.com/workshop/server/asp/asptutorial.asp
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som ”en teknologi för skriptspråk som används för att skapa dynamiska och
interaktiva webbapplikationer”.

Med webbapplikation menas applikationer som används och körs på Internet. Dock är
en webbapplikation inte samma sak som en webbsida. Ovan nämnda teknologier
används primärt för att generera HTML-filer, men de kan även användas till andra
saker (Tremblett, 2000). Bland annat kan många av teknologierna generera XML-
dokument och WML-filer (Wireless Markup Language). Emellertid är det enbart
genereringen av HTML-filer som är intressant för detta arbete.

2.4 Tidigare arbeten

Rapoza (2000) beskriver i sin artikel Dynamic Web doings fyra av de ledande
teknologierna för att skapa webbapplikationer.

• Allaire Corporations Cold Fusion Server
• The Apache Groups Tomcat, JSP (JavaServer Pages)
• Microsoft Corporations ASP (Active Server Pages)
• Det helt fria PHP (Personal Home Page)

För att jämföra dessa teknologier byggde Rapoza en likadan näthandelssajt med varje
teknologi. Därefter jämfördes dessa på ett antal punkter. De punkter som jämfördes
var:

• API (Application Program Interface) - hur lättanvänt och kraftfullt teknologins
användargränssnitt är.

• Back-end connectivity - möjligheten att använda sig av andra datakällor (t.ex.
databaser).

• Prestanda – hur många sidor webbservern kan generera per sekund.
• Verktyg - de administrativa verktyg och utvecklingsverktyg som finns

tillgängliga.
• Ιnköpskostanden för språket och servern - hur mycket den nödvändiga

mjuk- och hårdvaran kostade.
• Portabiliteten - möjligheten för teknologin att användas på flera

operativsystem utan att ändras.
• Installation av hård- och mjukvara - hur avancerad installationen av

nödvändig utrustning var.

De resultat som Rapoza (2000) kom fram till sammanfattas nedan.

• Coldfusion Server Professional 4.5.1 - Coldfusion är den teknologi som
Rapoza (2000) anser vara den bästa av de jämförda med avseende på
skriptbaserad utveckling av webbsidor. Det har enligt Rapoza ett väldigt rikt
användargränssnitt kombinerat med ett lättlärt språk och lättanvända men
kraftfulla verktyg. Det är syntaxmässigt lätt att koppla upp sig mot databaser
tack vare det lättanvända användargränssnittet. Prestandamässigt kom
Coldfusion på tredje plats, 29 sidor per sekund genererades.
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• Tomcat 3.2 Beta 5 – JSP baseras enligt Rapoza på Java och har likt
Coldfusion ett väl utvecklat användargränssnitt. Dock var JSP den svåraste
teknologin att lära sig av de fyra. Det har ett flexibelt och komplett gränssnitt
för att jobba mot databaser. Två negativa aspekter med teknologin är att den
har väldigt dåliga administrativa verktyg samt att enbart 13 sidor genererades
per sekund. Emellertid tror Rapoza att det är ett bra val tack vare användandet
av Java.

• ASP 3.0 – ASP stödjer Microsofts COM (Component Object Model) standard,
vilket ger tillgång till det enorma Windows-gränssnittet. En fördel med detta
är att man får tillgång till COM-objekt men det medför också att koden kan bli
komplicerad. Utvecklingsverktygen är många och kraftfulla och prestandan
nådde upp till 43 genererade sidor per sekund.

• PHP 4.02 – En nackdel med PHP är avsaknaden av ett standardiserat
användargränssnitt mot databaser. Tillgången till utvecklingsverktyg och
debuggers är också knapp, Rapoza kunde enbart hitta en. Dock hade PHP bäst
prestanda, 47 sidor per sekund genererades.

Sammanfattningsvis tycker Rapoza (2000) att Coldfusion är en bra teknologi för
projekt som måste komma igång snabbt tack vare det lättanvända användargränssnittet
och utmärkta utvecklingsverktyg. JSP rekommenderar han för projekt med kritisk
infrastruktur. ASP anses i artikeln vara bra tack vare det välkända utvecklingsspråket
och de kraftfulla verktygen. PHP anser han erbjuder ett brett plattformsstöd och hög
prestanda, och påpekar att PHP byggts upp från grunden till att vara ett
webbutvecklingsspråk.

2.5 Granskning av källor

De källor som används i detta arbete berör en rad olika ämnesområden men fokus
ligger inom områdena Internet och utveckling av webbsidor. De flesta artiklar som
tagits från Internet kommer från webbplatser som exempelvis PC Magazine6 och
eWEEK Labs7. Dessa artiklar finns i tryckt form men distribueras även via Internet.
Eftersom jag inte hade tillgång till de tryckta exemplaren av dessa tidskrifter,
användes tidskrifternas webbplatser för att hitta artiklarna.

På PC Magazines hemsida beskriver man bl.a. två punkter som karakteriserar deras
artiklar

• Noggrannhet – betyder att ”produkten” är utvärderad med metoder som
bygger på teknisk forskning inom industrin, läsarnas åsikter och expertis inom
området.

•  Reproducerbarhet - betyder att då testscenarion som används i en
utvärdering återskapas vid ett senare tillfälle, kommer resultaten enbart att
skilja med maximalt 5%.

6 Tillgänglig på URL http://www.zdnet.com/pcmag/
7 Tillgänglig på URL http://www.zdnet.com/eweek/
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De böcker som är mer än fem år gamla måste anses som inaktuella eftersom
webbutvecklingsområdet är ett konstant föränderligt område och mycket hinner ske på
relativt kort tid. Dock innehåller denna litteratur bl.a. förklaringar av begrepp som inte
har ändrats från dess att dessa böcker skrevs, vilket gör böckerna användbara.
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3 Problem

I det här kapitlet beskrivs det problem som rapporten försöker angripa. Beskrivningen
kompletteras med motivering till varför det är ett problem samt varför det är intressant
att försöka lösa det. Därefter beskrivs den avgränsning av problemet som gjorts samt
de förväntade resultaten från undersökningen.

3.1 Problembeskrivning

Problembeskrivningen kan formuleras på följande sätt.

Vilken av dagens teknologier för framställandet av dynamiska hemsidor är
lämpligast att använda vid utveckling av webbportaler.

Problemet går i stort ut på att jämföra nuvarande teknologier för utveckling av
dynamiska hemsidor med avseende på hur bra de är på att skapa webbportaler. För att
lyckas med detta måste först ett antal kriterier att jämföra de olika teknologierna med
tas fram. Med lämpligast menas då den teknologi som har erhållit högst betyg för de
olika kriterierna. Kriterierna har tagits fram med hjälp av definitionerna av webbportal
i kapitel 2.1.1, samt kapitlet om relaterade arbeten (kapitel 2.2) där ett antal
jämförelsepunkter för teknologier för att skapa webbapplikationer läggs fram.
Dessutom har vissa punkter tagits med efter samråd med företaget Blend of
Websolutions AB (se kapitel 3.3).

Punkterna nedan har tagits fram ifrån Rapozas artikel om teknologier för att skapa
webbapplikationer samt ifrån definitionerna av en webbportal. Skillnaderna mellan
detta arbete och Rapozas är att Rapoza utförde en generell utvärdering av
teknologierna, medan detta arbete undersöker hur bra de olika teknologierna är på att
skapa webbportaler och den funktionalitet som krävs för detta. Bland annat
utvärderade Rapoza inköpskostnader och svårighetsgraden på installation av
mjukvara, vilket inte är relevant när man skapar webbportaler.

• Inloggning – möjlighet att via en webbsida göra en inloggning och på så sätt
få tillgång till privat och skyddad information. Denna punkt är intressant
eftersom inloggning är nödvändig för att kunna skapa användarspecifika
webbsidor. Enligt definitionen av en dynamisk hemsida skall den kunna visa
olika information till olika användare. Om det inte finns möjlighet att logga in
via ett webbgränssnitt är det omöjligt att skilja olika användare från varandra,
och det skulle därmed även vara omöjligt att visa användarspecifik
information.

• Sökfunktion – möjlighet att göra en sökning mot antingen portalens databas
eller mot webben. Enligt definitionen av en webbportal skall den fungera som
ett filter ut mot den enorma mängden av sajter på Internet (Björkman m.fl.,
2000). Portaler som inriktar sig mot ett specifikt område, exempelvis en portal
som inriktar sig på försäljning av begagnade bilar, använder sig av en databas
för att hålla reda på informationen om de bilar som finns på sajten. När
informationen i en sådan databas växer är det viktigt att kunna utföra
sökningar mot databasen för att öka översikten av informationen.
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• Autenticering och auktorisering – möjlighet att förhindra otillåten åtkomst
av information. För att kunna skapa en bra webbportal är det oerhört väsentligt
att personlig information inte kan kommas åt av obehöriga. Om personlig
information hos webbportalens besökare inte är skyddad kommer besökarna
söka sig till andra sajter där säkerheten är högre. I utvärderingen innebär
autenticering och auktorisering möjligheten att med teknologin förhindra
användare att besöka otillåtna sidor.

• Reklam – möjlighet att implementera banners och annan reklam. Denna punkt
är intressant eftersom webbportaler i regel finansieras genom reklam
(Björkman m.fl., 2000).

• Näthandel - möjlighet att kunna skapa webbaserade försäljningstjänster.
Näthandel är en av de punkter som ingår i definitionen av en webbportal (se
kap 2.1.1).

• Utvecklingsgränssnitt – gränssnittets förmåga att göra fel lättare att upptäcka
och svårare att göra, samt dess förmåga att göra komplexa algoritmer lättare
att implementera. Detta är en viktig punkt eftersom detta påverkar den tid det
tar att skapa en webbportal, och därmed även påverkar ett företags ekonomi.

• Back-end connectivity – möjligheten att använda sig av andra datakällor, t.ex.
databaser och COM-objekt. Databashantering är en nödvändighet för att kunna
skapa avancerade webbportaler där bl.a. användarspecifik information skall
ingå. Om t.ex. inget stöd för databashantering finns i teknologin, är det en
omöjlighet att skapa webbportaler som lagrar stora mängder information.

Följande punkter tas med på förslag från företaget Blend of Websolutions

• Utföra egna inställningar – möjlighet att själv kunna anpassa en sida och
göra inställningar på den. Detta är en av de viktigaste egenskaperna hos en
portal enligt Lidsky (1998) och Blend of Websolutions föreslår också att
denna punkt är med i utvärderingen. Ett vanlig funktion som är med på
flertalet webbportaler är möjligheten att själv kunna ange länkar till sina
favoritsajter på Internet (Lidsky 1998).

•  Prestanda – hur snabbt och effektivt en webbserver kan exekvera webbsidor
skapade med teknologin. Även denna punkt tycker Blend of Websolutions är
viktig, eftersom man vill ha hög kvalitet på de sajter man säljer. Om
prestandan är dålig medför det att sajterna tar lång tid att ladda för klienterna,
vilket i sin tur kan leda till att sajtens besökare, eller ”kunder”, väljer en annan
liknande webbportal utan långa och stressande väntetider.

3.2 Avgränsning

Vissa av punkterna i Rapozas (2000) artikel har valts bort från utvärderingen.

• Ιnköpskostnaden för teknologin och servern. Denna punkt är ej intressant
eftersom alla teknologierna, enligt Rapoza, visade sig kosta ungefär lika
mycket.

• Portabilitet. Med portabilitet menas teknologins förmåga att fungera på olika
operativsystem utan att ändringar i koden behöver göras. Denna punkt är
speciellt intressant att undersöka om man avser undersöka teknologins
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uppbyggnad. Emellertid kommer detta arbete fokusera på utvecklingen av
webbportaler och därför har denna punkt valts bort ur undersökningen.

• Installation av hård- och mjukvara. Precis som punkten ovan inriktar sig
denna punkten inte på utvecklingen av webbportaler och tas därför inte med i
utvärderingen.

En ytterliggare anledning till att dessa punkter valts bort är att undersökningen kan bli
alltför omfattande om allt för många kriterier tas med i utvärderingen. Anledningen
till att just dessa punkter tagits bort är att de att inte har en specifik anknytning till
utvecklingen av webbportaler och därmed anses vara minst viktiga i sammanhanget.

Det finns ett stort utbud av teknologier för att skapa webbsajter men enligt Rapoza
(2000) är teknologierna nedan de största och mesta använda. Efter att dels ha sökt
bland relaterade arbeten kring området och dels ha varit i samspråk med medarbetare
på Blend of websolutions, har jag kommit fram till att följande teknologier för att
skapa webbapplikationer är intressanta att ta med i undersökningen. Samtliga
teknologier nedan utom ASP.NET var med i Rapozas undersökning.

• Microsofts Corporation’s Active Server Pages 3.0 – ASP är en av de för
tillfället mest kända och använda teknologierna. Tack vare detta är det lätt att
hitta kunniga ASP-utvecklare, vilket gör det populärt bland
webbutvecklingsföretag. Det är också väldigt kraftfullt p.g.a. att det stödjer
Microsofts COM (Component Object Model) standard. Tack vare dess stora
utbredning och kraftfullhet kommer teknologin tas med i undersökningen.

• PHP (Hypertext Preprocessor) 4.02 – Även PHP är en av de mest använda
teknologierna, förmodligen p.g.a. att det är helt gratis. År 2000 släpptes den
senaste versionen av PHP (PHP 4) med ett antal förbättringar samt nya
funktioner och tjänster. Det fungerar även på ett flertal olika webbservar och
är därför intressant att ta med i utvärderingen.

• The Apache Group’s Tomcat 3.2 Beta 5, JSP (JavaServer Pages) – JSP är
baserat på JAVA vilket medför att nästan allt som kan göras med JAVA, även
kan göras med JSP. Enligt Rapoza kommer detta innebära att JSP inom några
år kommer vara en av de ledande teknologierna inom webbprogrammering,
vilket gör det till en intressant teknologi att ta med i undersökningen.

• Allaire Corporation’s Coldfusion Server Professional 4.5.1 – Coldfusion är
enligt Rapoza den enklaste teknologin att använda av de ovan nämnda. Det
finns många verktyg för utveckling, prestandaövervakning och administration,
och fungerar likt PHP på ett flertal olika webbservrar. Tack vare dess enkelhet
och sin kraftfullhet är Coldfusion en viktig teknologi att utvärdera. En
teknologi som är lätt att lära och använda, men ändå kraftfullt, leder till
förkortad utvecklingstid, som i sin tur leder till billigare utvecklingskostnader.

• Microsoft Corporation’s ASP.NET – ASP.NET är Microsofts helt nya
teknologi för utveckling av dynamiska webbsidor. Enligt Microsoft kommer
det revolutionera området, och kommer därför att tas med i rapporten.
Huruvida detta är sant eller om Microsoft bara skryter om sin nya produkt,
kommer denna rapport förhoppningsvis att ge svar på. Eftersom ASP är en av
de för tillfället mest använda teknologierna för webbprogrammering är det
intressant att undersöka hur bra ”uppföljaren” är.
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För att kunna göra en rättvis och korrekt utredning av vilken teknologi som är mest
lämplig för att skapa webbportaler är det viktigt att inte ta med allt för många
teknologier i utredningen. Detta kan i så fall medföra att undersökning av
teknologierna p.g.a. tidsbrist blir alltför ytlig och ej tillräckligt grundlig. Därför har jag
valt att inrikta mig på just dessa fem teknologier.

Rapoza (2000) tog kortfattat upp ett antal programmeringsspråk som han inte anser
vara lika utbredda och välanvända inom webbutvecklingsområdet som teknologierna
nämnda ovan. Dessa språk används inte primärt till att utveckla dynamiska webbsidor,
men kan i viss utsträckning användas inom webbutvecklingsområdet. Språken är:

• Perl – Enligt Rapoza byggdes språket inte ursprungligen för
webbapplikationer utan designades till att kunna göra mycket mer, vilket
medför att webbprogrammering kan bli komplicerad. Men dess flexibilitet och
portabilitet har medfört att det ändå användes flitigt i CGI-program. Dock
anses detta språk inte vara lika intressant som de andra eftersom det inte är en
utpräglad webbapplikationsteknologi, och tas därför inte med i utvärderingen.

• Pike – Rapoza menar att språket är relativt gammalt och påminner mycket om
C. Det användes till att börja med för att skapa äventyrsspel och lämpar sig
enligt språkets utvecklare bäst för att skapa objektorienterade applikationer8.
Det är dynamiskt men tas bort ur utvärderingen p.g.a. dess, i jämförelse med
de andra teknologierna, ringa utbredning som webbprogrammeringsspråk.

• Python – Enligt Rapoza designades Python, precis som Perl och Pike, till att
användas till mycket mer än bara webbprogrammering, vilket medför att
utveckling av webbsidor blir mer komplicerat. Det har hög portabilitet och
används likt Perl för CGI-programmering. På grund av sin komplexitet och att
det inte är byggt specifikt för webbprogrammering tas språket inte med i
undersökningen.

3.3 Arbetets uppkomst

Idén till arbetet kommer ifrån företaget Blend of websolutions AB (Bofws).
Utvärderingen som görs i arbetet är dock inte på något vis specifik för företaget utan
är generell och intressant för företag som sysslar med utveckling av webbportaler.
Dock kommer Blend of Web Solutions på vissa ställen i rapporten tas med som ett
exempelföretag. Eftersom Bofws har stor erfarenhet inom webbportalsområdet
kommer samarbetet förhoppningsvis kunna förbättra kvaliteten på utvärderingen av
teknologierna.

Bofws är ett IT-företag som ingår i Blendow koncernen. Företagets affärsidé går ut på
att skapa webblösningar med inriktning på information, marknadsföring och
försäljning på Internet. Blend of Websolutions AB hjälper företag att ta fram nya och
effektivisera befintliga strategi-, informations-, marknadsförings- och
försäljningsåtgärder på Internet. Syftet är att minimera kostnaderna och maximera
intäkterna. Företaget har funnits i 6 månader och har etablerat sig i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Sammanlagt arbetar ett trettiotal säljare, projektledare,
konsulter, webbdesigners och fotografer m.m. på Blend of Websolutions AB.

8 Pikes officiella hemsida på URL: http://pike.idonex.se/
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3.4 Förväntat resultat

Resultaten från undersökningen kommer att framgå som ett betyg på varje kriterium
som teknologierna jämförs på. Därefter kommer de olika kriteriernas betydelse att
diskuteras innan en slutlig rekommendation av vilken teknologi som är mest lämplig
för att skapa webbportaler görs.

Problemet är intressant för de företag och privatpersoner som utvecklar webbportaler.
För ett företag som sysslar med försäljning av webbportaler är det dels viktigt att
utvecklingen är effektiv och snabb, men framförallt att produkten är tillräckligt
funktionellt avancerad för att kunna konkurrera med den enorma mängd liknande
produkter på marknaden. Med hjälp av de betyg som detta arbete tar fram, är det
möjligt för ett företag att skaffa sig en uppfattning om vilken teknologi som är
lämpligast att använda för att utveckla en specifik webbportal.
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4 Metod

I detta kapitel kommer metoder för att undersöka det problem som specificerades i
kapitel 3 presenteras. Ett flertal olika metoder samt deras för- och nackdelar kommer
att tas upp och granskas. Därefter kommer den mest lämpliga metoden tas fram och
motiveras.

För att kunna erhålla ett så bra resultat som möjligt ur utvärderingen är det viktigt att
arbetet genomförs enligt ett väl genomtänkt arbetssätt. Med ett bra resultat menas i
detta fall att resultaten är:

• Generella – innebär att resultaten från utvärderingen är intressanta för alla och
inte riktar sig mot en viss del inom webbutvecklingsområdet.

• Korrekta - d.v.s. att resultaten är vetenskapligt underbyggda och ej
missvisande.

• Reproducerbara – innebär att om utvärderingen görs om av andra skall
samma resultat erhållas.

• Återanvändbara - att utvärderingen i framtiden kan användas på flera
teknologier och giva en korrekt bild av teknologins beskaffenhet.

Den undersökning som kommer att genomföras i detta projekt har begränsningar både
vad gäller tid och resurser. Detta innebär att det är viktigt att ha en metod specificerad
för arbetet, och att denna sedan följs under genomförandet. Om en dålig metod
används kan resultaten bli dåliga och ej uppfylla kraven ovan. De metoder som
kommer tas upp i detta kapitel är litteraturstudie, implementation och intervju.
Beskrivningen av metoderna kommer behandla vad metoden går ut på, varför de anses
vara relevanta samt metodens för- och nackdelar. Huvudkällor för information om de
olika metoderna är böckerna Patel och Davidsson (1994) och Pressman (1997).

4.1 Litteraturstudie

Med litteraturstudie menas att information i skriftligt material som berör
ämnesområdet eftersöks. De vanligaste skriftliga källorna för information är böcker,
rapporter och publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter (Patel och Davidsson,
1994). Enligt Patel och Davidsson brukar kunskapen inom ett område vara
sammanställd och systematiserad i böcker. Genom att använda denna typen av källor
kan man sätta sig in i och förstå problemet, få svar på relevanta frågor och definitioner
samt att använda den inlärda kunskapen till att dra egna slutsatser kring området.

Fördelen med litteraturstudie är dess stora kunskapsinnehåll och nackdelen är att det
ofta är en väldigt tidskrävande process (Patel och Davidsson, 1994). En ytterliggare
nackdel med metoden kan vara att relevant litteratur kan vara svår att få tag på, samt
att hög kvalitet och trovärdighet inte alltid kan garanteras.

4.2 Implementation

Med implementation menas att kod för en applikation skrivs för att lösa problemet.
Ofta kan man m.h.a. en implementation skapa en prototyp av den tänkta
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applikationen. Denna prototyp kan sedan användas för diverse tester som kan hjälpa
genomförandet.

Fördelen med implementationer är att de leder till att en prototyp av den tänkta
applikationen tas fram, vilket innebär att det blir enklare att handskas med det
problem som skall lösas eftersom man har något verkligt att arbeta med. En annan
fördel är att resultatet direkt kan ses och tolkas. Nackdelen med implementationer är
att den kan vara tids- och resurskrävande samt att färdiga kunskaper om det använda
programmeringsspråket behövs.

4.3 Intervjuer

En metod som används vid problem som behandlar informationssamling är enligt
Patel och Davidsson (1994) intervjuer. Enligt Patel och Davidsson är en intervju
personlig, vilket betyder att intervjuaren träffar den person som skall intervjuas. Ofta
kan metoden underlätta informationssamlingen, då frågor som berör ett specifikt
område kan ställas till en kunnig person.

Fördelen med intervjuer är att det kan spara tid eftersom man, till skillnad från vid en
litteraturstudie, direkt kan få svar på en specifik fråga. Dessutom kan
informationssamlingen styras så att bara relevant information samlas in. Däremot har
den nackdelen att det kan vara besvärligt att hitta lämpliga personer för intervjun samt
att intervjupersonens subjektivitet kan påverka resultatet. Ytterliggare en nackdel med
intervjuer är att det kan vara svårt att tolka och förstå den insamlade informationen.

4.4 Val av metod

Den metod som jag huvudsakligen kommer använda för genomförandet av denna
undersökning är litteraturstudie. Dessutom kommer implementation att användas i
vissa fall.

Litteraturstudie kommer att vara den viktigaste metoden för denna undersökning.
Anledningen till att jag väljer att använda denna metod är att det finns en stor mängd
information skriven om problemets ämnesdomän som kan användas dels för inlärning
och dels för kontroll av olika påståenden. Att läsa skrifter anser jag är det bästa sättet
att samla in information till utvärderingen tack vare att det finns mycket skriven
litteratur om området som ger nyttig kunskap. Denna kunskap kan sedan användas när
angreppspunkter på de olika kriterierna skall tas fram och som grund för
utvärderingen av de olika kriterierna. Metoden anses vara relevant i denna
undersökning eftersom i stort sett hela utvärderingen bygger på information ur skrifter
i form av böcker, tidskrifter, rapporter och dylikt. Nackdelen med denna metod är att
det kan vara svårt och tidskrävande att hitta relevant information som berör ett
specifikt område i undersökningen.

Även implementation kommer användas i liten skala i undersökningens
genomförande. Dock kommer implementationerna enbart användas för att visa hur
viss funktionalitet kan skapas med teknologin. Ingen av kriterierna kommer grundas
på en implementation, utan litteraturstudier kommer uteslutande användas för att
betygsätta teknologierna. Eftersom problemet behandlar olika teknologier för att skapa
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webbapplikationer är det emellertid relevant att använda implementationer för att
undersöka vissa delar av språkens funktionalitet och beskaffenhet. Dock har
implementationerna gjorts med stöd av information och kunskap som tagits fram
genom litteraturstudier. Anledningen till att implementationer i vissa fall används är
att det ibland är nödvändigt att undersöka huruvida viss funktionalitet kan skapas med
teknologin. Fördelen med denna metod är att resultaten kan ses och tolkas direkt, utan
att en omfattande litteraturstudie kring området behöver utföras.

Intervjuer kommer inte att tas med i undersökningen eftersom det är besvärligt att få
tag på lämpliga personer som har bred och djup kunskap om problemområdet. Det är
dessutom stor risk att personen i fråga har större erfarenhet av någon teknologi än de
andra och därmed har en positivare inställning till teknologin enbart p.g.a. att han har
större inblick i dess funktionalitet.

4.5 Val av presentationsstruktur

För att lättare skapa förståelse och inblick i hur kriterierna bedöms och betygsätts
kommer utvärderingen av alla teknologier med avseende på ett visst kriterium att
göras i följd. Alternativt är det möjligt att först utvärdera alla kriterier för en viss
teknologi och därefter gå vidare med nästa teknologi i utvärderingen. En fördel med
att göra på detta viset vore att läsaren lättare kan få en god överblick över varje
teknologi i sig. Dock anses detta sätt även medföra sämre möjlighet för läsaren att
själv skapa sig en god uppfattning om teknologiernas inbördes likheter och skillnader.

Kriterium 1
- Beskrivning av kriteriet
- Bestämning av betygsnivåer
- Utvärdering av teknologier

- ASP
- JSP
- PHP
- Coldfusion
- ASP.NET

Kriterium 2
.
.

Kriterium n

Beskrivning av kriterier

Bestämning av nivåer

Teknologi 1 (ASP)
-utvärdering av kriterium 1
.
.

- utvärdering av kriterium n
Teknologi 2 (JSP)
.
.
Teknologi n (ASP.NET)

Figur 4. Struktur på kapitlet om genomförande. Bilden t.v. visar den valda stukturen.

Eftersom meningen med arbetet är att genomföra en jämförelse av teknologier för att
skapa webbapplikationer är det väsentligt att läsaren på ett så lätt sätt som möjligt får
en hög förståelse för skillnaderna mellan teknologierna i utvärderingen. Dessutom kan
man i det sista delkapitlet, som sammanfattar betygen för alla teknologier, få en
överblick över varje teknologis egenskaper i en översiktlig tabell (se kapitel 5.9).
Detta medför att de läsare som vill få en god inblick i hur varje kriterium har
utvärderats kan få det genom att läsa de olika delkapitlen, medan de som snabbt vill få
en överblick över teknologiernas betyg kan få detta genom att beskåda tabellen sist i
genomförandekapitlet. De två olika tillvägagångssätten som genomförandekapitlet
kan presenteras på visas i figuren ovan.
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4.6 Källor

För att erhålla god kunskap om teknologierna har ett antal böcker valts ut som
grundligt beskriver teknologiernas uppbyggnad och funktionalitet. Med hjälp av dessa
är det möjligt att sätta sig in i teknologin och därmed kunna skapa en korrekt
utvärdering. De böcker som används är huvudsakligen Walther m.fl., 1998; Meloni,
2000a; Bradley, 2000; Tremblett, 2000; Anderson m.fl., 2000.

Dessa böcker beskriver var och en utförligt en av de fem teknologier som tas med i
utvärderingen. Alla böcker tar grundligt upp teknologiernas struktur och syntax och
även mer avancerade aspekter av teknologiernas funktionalitet. Dessa källor anses
vara relevanta eftersom det är nödvändigt att skaffa sig en bra grundförståelse för
teknologiernas uppbyggnad och vad det går att göra med dem, samt ha en pålitlig källa
som kan användas för att verifiera andra mindre pålitliga källor, som t.ex. artiklar
publicerade på Internet.

Dessutom används ett flertal artiklar ur tryckta tidsskrifter. Dessa källor går i regel in
djupare på en viss del av teknologiernas funktionalitet eller behandlar jämförelser
mellan de teknologier som är med i arbetets utvärdering. En av de tidsskrifter som
används mest är Dr. Dobbs Journal. I denna skrift publiceras artiklar som utvärderas
väldigt noggrant innan de tillåts tryckas. Dessa artiklar anses därför ha hög
trovärdighet .

Det förekommer även att viss information tas från artiklar publicerade på Internet.
Eftersom vem som helst kan skriva vad som helst och publicera det på Internet, anses
dessa källor ha lägre trovärdighet än liknande artiklar i tryckta tidsskrifter. Emellertid
hämtas i detta arbete artiklar från Internet uteslutande från stora sajter som gör
utvärderingar på publicerade artiklar på liknande sätt som Dr.Dobbs Journal. Dessa
artiklar är ofta inriktade på en specifik del av ämnesområdet, och används för att
skaffa fördjupande kunskap inom specifika delar av teknologierna. Ett exempel på en
Internetkälla som används är PC Magazine9.

9 Tillgänglig på URL http://www.zdnet.com/pcmag/
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5 Genomförande

I detta kapitel redovisas arbetet med utvärderingen av de fem utvalda teknologierna
med avseende på valda kriterier. Genomförandet presenteras genom att för varje
kriterium först beskriva kriteriumet och därefter definiera betygsskalan och kraven för
de olika betygsnivåerna. Efter detta presenteras relevant information om varje
teknologi och den betygsnivå som teknologin uppnår. Någon djupare analys av
resultaten från utvärderingen kommer inte genomföras i detta kapitel utan kommer
närmare beskrivas i efterföljande kapitel.

Delkapitlen som beskriver utvärderingen av varje kriterium kommer innehålla mycket
teknisk information. För den som inte är insatt eller intresserad av de tekniska
detaljerna i teknologierna, kan dessa delkapitel skummas igenom eller helt hoppas
över. Det sista delkapitlet innehåller en tabell där alla betyg för varje teknologi och
kriterium visas. Med hjälp av denna tabell går det snabbt och enkelt att få en överblick
över varje teknologis styrkor och svagheter, utan att behöva läsa igenom de tekniskt
betonade föregående delkapitlen.

De kriterier som kommer användas för att utvärdera teknologierna är ”inloggning”,
”utföra egna inställningar”, ”autenticering och auktorisering”, ”sökfunktion”,
”prestanda”, ”reklam”, ”näthandel”, ”back-end connectivity” och
“utvecklingsgränssnitt”.

I följande delkapitel kommer de valda teknologierna utvärderas med avseende på ett
specifikt kriterium.

5.1 Inloggning och egna inställningar

De båda kriterierna ’inloggning’ och ’utföra egna inställningar’ är starkt bundna till
varandra. Med ’inloggning’ menas möjligheten att via en webbsida göra en inloggning
och på så sätt få tillgång till privat och skyddad information. Med ’utföra egna
inställningar’ menas möjligheten att själv kunna anpassa en sida och göra inställningar
på den. För att kunna anpassa en sida individuellt måste servern kunna särskilja på de
besökare som anländer till sajten. Detta innebär att servern måste bevara information
om varje besökare. Detta kan enligt Betz (1998) göras på två sätt.

• Skicka med information i HTTP-transaktioner, antingen som parametrar till en
GET eller som värden i en POST.

• Använda Cookies. Cookies är små strängar av text som genereras på servern
och skickas till klienten, och som sedan skickas tillbaka till servern från
klienten när en begäran görs. Att använda cookies brukar kallas att ”bevara
tillstånd” (Meloni, 2000a)

Enligt Walther m.fl. (1998) är problemet med HTTP-protokollet att det inte finns
någonting i protokollet som låter servern hålla reda på användarna som utför
begäranden. Efter att en server har slutat svara på en begäran kan inte servern
fortsättningsvis identifiera klienten som utförde begäran (Walther m.fl., 1998). Detta
innebär, menar Walther m.fl., att HTTP-protkollet inte kan användas för att bevara
tillstånd.
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Det finns två olika fall då en användares tillstånd måste bevaras. Det första fallet berör
sajter där information om en användare måste lagras även efter att användaren lämnat
sajten. För att kunna göra detta måste antingen information om användaren lagras på
servern, i vanliga fall i en databas, eller sparas lokalt hos klienten m.h.a. cookies. Det
andra fallet berör sajter där information om en användare inte måste bevaras mer än
vid det aktuella besökstillfället, exempelvis handelssajter.

De fördelar som finns med att sätta upp loginsystem är (Mathews, 2000)

• Användarinformation kan spåras för att ge en korrekt presentation av sajtens
besökare.

• Kod kan skrivas som låter användare förändra sin information och sitt innehåll
och erhålla samma förändringar nästa gång de återkommer till sajten.

• Obehöriga kan blockeras från att visa specifika sidor. (Se vidare kapitlet om
autenticering och auktorisering)

Det som således är intressant att undersöka för detta kriterium är dels om det med
teknologin är möjligt att göra en inloggning och dels vilka möjligheter det finns att
bevara tillstånd. Det är även intressant att veta om det går att spåra var användarna är
på sajten. Eftersom flera gamla webbläsare inte kan använda cookies, och att det i ett
flertal nya webbläsare finns möjlighet att helt stänga av cookies, är det bra om
metoden som används för att bevara tillstånd fungerar med alla webbläsare. Följande
betygsnivåer har därmed valts:

1. Det inte är möjligt att med teknologin göra en inloggning.
2. Det finns stöd för att skapa inloggningar och möjlighet att bevara tillstånd.
3. Teknologin använder sig av en metod för att bevara tillstånd som fungerar med

alla webbläsare.

5.1.1 Inloggning och egna inställningar i ASP

En inloggning skapas i ASP med de HTML-taggar som är avsedda för att skapa
formulär. Ett enkelt login-formulär kan enligt Walther m.fl. (1998) således se ut på
följande sätt.

<FORM METHOD=”Post” ACTION=”login.asp”>
<INPUT NAME=”UserName” TYPE=”TEXT”><br>
<INPUT NAME=”Password” TYPE=”PASSWORD”><br>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” VALUE=”Log in”>
</FORM>

Med dessa rader skapas en inloggningssida där användaren får skriva in sitt
användarnamn och lösenord. Datan skickas till sidan login.asp där en kontroll mot
exempelvis en databas eller textfil görs (Walther m.fl., 1998). När detta är gjort menar
Walther m.fl. att användaren antingen dirigeras tillbaka till loginsidan om lösenordet
var felaktigt eller till en annan sida om lösenordet var korrekt.

ASP innehåller ett objekt som kallas Session som använder sig av cookies för att
bevara tillstånd (Betz, 1998). Walther m.fl. (1998) beskriver begreppet Session som
någonting som startar det ögonblick en användare begär en sida från en specifik sajt,
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och slutar när användaren lämnar sajten. Skillnaden mellan en sessionsvariabel och en
variabel skapad i t.ex. VB-skript är att livslängden för en sessionsvariabel inte tar slut
när en ny sida laddas, utan bevarar tillståndet ända tills användaren lämnar sajten
(Walther m.fl., 1998).

Walther m.fl. (1998) berättar vidare att för att identifiera olika sessioner används
egenskapen SessionID på följande vis.

Session.SessionID

Denna rad returnerar ID:et på den aktuella sessionen. Med denna egenskapen kan man
således spåra var en användare är på en sajt med följande kod (Walther m.fl., 1998).

Who = Session.SessionID
CurrentPage = Request.ServerVariables(”SCRIPT_NAME”)
Response.AppendToLog Who&”:”&CurrentPage

Detta skript använder sig av metoden AppendToLog som tillhör Responseobjektet.
Strängen som skrivs till logfilen innehåller SessionID:et och sökvägen till den aktuella
sidan. (Walther m.fl., 1998)

Till sessionobjektet finns även två händelser, Session_OnStart och Session_OnEnd
(Walther m.fl., 1998). Dessa händelser triggas när en session startas respektive slutar
och kan t.ex., enligt Walther m.fl., användas för att se till att alla användare kommer
till en specifik sida när de anländer till sajten.

Walther m.fl. (1998) säger att ett problem med sessionsobjektet är att det använder sig
av cookies. Eftersom flera gamla webbläsare inte kan använda cookies, och att det i
ett flertal nya webbläsare finns möjlighet att helt stänga av cookies, finns det vissa
alternativa lösningar för bevara tillstånd. Walther m.fl. beskriver att det i ASP
används Querystrings eller gömda formulärfält. En querystring skickas med hjälp av
HTTP-protokollet och används tillsammans med länkar på följande vis (Walther m.fl.,
1998):

<A
HREF=”page2.asp?Username=<%=Request.Querystring(”Username”)%>”>Click
here</A>

Walther m.fl. beskriver händelsförloppet som att värdet i variabeln Username skickas
med till sidan page2.asp när användaren klickar på länken. Genom att lägga till denna
querystring till alla länkar i sajten kommer man alltid kunna kontrollera var varje
användare befinner sig på sajten. Enligt Walther m.fl. är fördelen med denna metod att
det fungerar på alla webbläsare, dock är nackdelen att man inte kan skapa querystrings
som är större än 1000 tecken långa.

Den andra metoden som Walter tar upp är användandet av gömda formulärfält. Detta
görs på följande vis med ett HTML-formulär (Walhter, 1998).

<FORM METHOD=”POST” ACTION=”page2.asp”>
<INPUT NAME=”Username” TYPE=”HIDDEN”
VALUE=”<%=Request.Form(”Username”)%>”>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” VALUE=”Page2”>
</FORM>
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Formuläret har ett gömt fält som heter Username som innehåller ett värde som
skickades från den föregående sidans formulär med namnet Username. Walther m.fl.
säger att man följaktligen kan, om man lägger till detta formulär på varje sida, skicka
med användarens Username till varje sida i sajten. Dock är detta, likt den föregående
metoden, enligt Walther m.fl. en ytterst omständlig och tidskrävande procedur att
genomföra.

Eftersom det i ASP är möjligt att göra inloggningar, bevara tillstånd med hjälp av
sessions och även på ett enkelt sätt går att spåra användare, erhåller ASP betyget 2.
Dock har det vissa svagheter eftersom det använder cookies som inte fungerar med
alla webbläsare.
Betyg: 2

5.1.2 Inloggning och egna inställningar i JSP

För att skapa ett enkelt loginformulär med JSP kan man, enligt Tremblett (2000) göra
på följande sätt.

<script language=”JavaScript”>
function submitForm(){

document.login.submit()
}

</script>
<FORM METHOD=”Post” ACTION=”login.jsp”>
<INPUT NAME=”User” TYPE=”TEXT”><br>
<INPUT NAME=”Password” TYPE=”PASSWORD”><br>
<INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”Login” onClick=”submitForm()”>
</FORM>

När formuläret ska postas anropas funktionen submitForm som i sin tur postar datan i
formulärfälten till sidan login.jsp.

För att bevara tillstånd i JSP används session management (Tremblett, 2000).
Tremblett säger att denna klass fungerar på liknande sätt som sessionobjektet i ASP,
d.v.s. en session startar när en användare anländer till sajten och slutar då användaren
lämnar sajten. Tremblett fortsätter och menar att en viktig skillnad dock är att JSP inte
använder sig av cookies i sessionerna. Detta har fördelen att JSP-sidor fungerar
oberoende av webbläsare.

Sessionsdata lagras i objektet Session, som automatiskt är tillgängligt för alla JSP-
sidor (Tremblett, 2000). Detta objekt är, enligt Tremblett, en association mellan en
HTTP-klient och en HTTP-server. Denna association hålls uppe under multipla
uppkopplingar eller begäranden under en given tid. (Tremblett, 2000)

Tremblett beskriver att man för att komma åt denna data exempelvis kan skriva på
följande sätt.

Session.getID()

Denna rad returnerar ID:et på den aktuella användaren. För att hålla reda på vilka som
är inloggade på en sajt kan klassen UserCredentials användas (Tremblett, 2000).
Tremblett berättar vidare att denna klass har tre strängar, user, password och
sessionID. En annan klass som används tillsammans med Usercredentials är
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Sessionmanager (Tremblett, 2000). Med denna klass kan man bl.a. på följande vis
undersöka om en given användare redan är inloggad (Tremblett, 2000).

If (sessionManager.alreadyLoggedIn(credentials))

Tremblett beskriver att sessionmanager och credentials här är två instanser av
SessionManager och UserCredentials. Om ovanstående kod blir sann kan man dirigera
användaren tillbaka till loginsidan. För att spåra användare kan funktionen
logRawStats användas (Tremblett, 2000). Denna funktion returnerar användarnamn,
sessionID, datum och tid för då sidan besöktes och information om den aktuella sidan.
Denna information skrivs därefter in i databasen (Tremblett, 2000).

JSP har likt ASP stöd både för att göra inloggningar, bevara tillstånd och spåra
användare. En fördel med JSP är att det inte använder cookies för att bevara tillstånd,
vilket innebär att sidorna garanterat fungerar på alla sorters webbläsare. Detta anses
vara väldigt viktigt och därför erhåller JSP betyget 3.
Betyg: 3

5.1.3 Inloggning och egna inställningar i PHP

Enligt Meloni (2000a) använder PHP, som ASP, HTML:s egna taggar för att skapa
formulär. Ett typiskt loginformulär kan se ut på följande sätt (Meloni, 2000a).

<FORM METHOD=”POST” ACTION=”page2.php”>
<INPUT NAME=”Username” TYPE=”HIDDEN”
VALUE=”<%=Request.Form(”Username”)%>”>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” VALUE=”Page2”>
</FORM>

Även PHP använder sig av Sessions för att bevara tillstånd. Sessionsvariablerna lagras
i en fil på webbservern (Meloni, 2000a). Meloni påpekar också att eftersom dessa
värden inte lagras i en databas behövs inga ytterligare systemresurser för att sätta in
och hämta information ur dessa.

För att starta en session menar Meloni att följande kod används.

Session_start();

För att därefter skapa en sessionvariabel med namnet count skriver man

Session_register(’count’)

Meloni beskriver att man därefter var som helst i sajten kan komma åt värdet i
sessionvariabeln.

Precis som ASP använder sig PHP av cookies för att skapa sessioner. Därmed har
även PHP de problem som uppstår om användaren antingen inte kan använda cookies
eller om användaren väljer att inte använda cookies. Även PHP kan då använda sig av
samma metoder som ASP för att bevara tillstånd. Dock är detta en mer komplicerad
och tidskrävande metod än sessioner. Därför erhåller PHP betyget 2.
Betyg: 2
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5.1.4 Inloggning och egna inställningar i Coldfusion

För att skapa ett loginformulär med Coldfusion används enligt Bradley (2000)
följande kod:

<cfform action="login2.cfm" method="post">

<b>User Name:</b><cfinput name="UserName" type="text" Required="Yes"
message="Please Enter a User Name"><br>

<b>Password:</b><cfinput name="Password" type="text" Required="Yes"
message="Please Enter a Password"><br>

<input type="submit" value="Login Now!">

</cfform>

Till skillnad från ASP, berättar Bradley, behöver inte Coldfusion använda de vanliga
HTML-taggarna som finns tillgängliga för att skapa formulär. Coldfusions egna taggar
har fördelen att de kan validera det som anges i ett fält. Ett tillägg till den vanliga
input-taggen är värdet Required som sätts till yes om ett värde måste anges i detta fält
(Bradley, 2000). Om den vanliga input-taggen används måste en sådan kontroll göras
explicit i koden, t.ex. med Javascript.

För att bevara tillstånd i Coldfusion används Sessions (Bradley, 2000). Enligt Bradley
inleds en session första gången klienten kontaktar servern och avslutas efter att den
sista transaktionen mellan servern och klienten har gjorts. För att skapa en
sessionvariabel kan följande syntax användas (Bradley, 2000).

<cfset Session.Username = ListFirst(cookie.poplogin,”:”>

Coldfusion använder, precis som ASP och PHP, cookies för att bevara tillstånd. Det
finns inte, som i ASP, något automatiskt sätt att spåra användare vilket gör det svårare
att övervaka användare. Dock går det att göra inloggningar och bevara tillstånd på ett
lika enkelt sätt som i ASP och PHP, vilket ger betyget 2.
Betyg: 2

5.1.5 Inloggning och egna inställningar i ASP.NET

Loginformulär skapas i ASP.NET med HTMLs standardtaggar för formulär. Ett
typiskt loginformulär kan se ut på följande vis (Anderson m.fl., 2000).

<script language=”C#” runat=server>
public void Login_Click(Object senderm EventArgs E){

if (CookieAuthentification.Authenticate(username.Value,
password.Value)){

CookieAuthentication.RedirecFromLoginPage(username.Value, true);
}else{

lblStatus.InnerHtml = ”Invalid login”;
}

}
</script>
<FORM METHOD=”Post” runat=server>
<INPUT NAME=”UserName” TYPE=”TEXT” ID=”username” runat=server/><br>
<INPUT NAME=”Password” TYPE=”PASSWORD” ID=”password”
runat=server/><br>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” OnServerClick=”Login_Click” runat=server/>
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</FORM>
<SPAN id=”lblStatus” runat=server/>

Det som skiljer koden från ASP är framförallt tillägget runat=server. Detta medför
att koden processas på servern som genererar lämplig HTML-kod åt klienten
(Anderson m.fl., 2000). På detta sätt kan tillstånd bevaras utan att, till skillnad från
ASP, någon extra kod behöver skrivas. Anderson m.fl. beskriver att när klienten
trycker på submitknappen körs funktionen Login_Click som autenticerar användaren.
Om användarnamnet och lösenordet är giltiga dirigeras användaren till önskad sida.
Mer om autenticering tas upp i nästa delkapitel.

Tillståndsbevarandet i ASP.NET baseras på Sessionobjektet i ASP (Anderson m.fl.,
2000). Dock har det genomgått ett antal betydande förändringar. Det är fortfarande
kompatibelt med tidigare versioner av ASP men har ett antal nya egenskaper som gör
det ännu mer användbart. (Anderson m.fl., 2000)

Anderson förklarar att den största förändringen är att innehållet i ett sessionobjekt nu
kan lagras externt från ASP.NET-processen i ett nytt objekt som kallas Session State
Store. Detta objekt sköts av en ny tjänst som kallas State Server Process, som hanterar
innehållet i alla sessionobjekt (Anderson m.fl., 2000). Vidare beskriver Anderson
m.fl. att innehållet i sessionobjekten alternativt kan lagras i en databas vilket innebär
att data inte går förlorad om fel i applikationen eller hos servern uppstår.

Ytterligare en förbättring är, enligt Anderson, att tillstånd kan bevaras utan
användandet av cookies. Genom att använda en speciell konfiguration kan ASP.NET
automatiskt lägga till ett sessionID i alla länkar i en sajt, vilket innebär att cookies
aldrig behöver användas.

Anderson beskriver också att State Server Process kan visa information om innehållet
i Session State Store. Detta kan användas för olika sorters övervakning, bl.a. för att
kunna övervaka en användares position på en sajt.

ASP.NET har stöd både för att göra inloggningar, bevara tillstånd och spåra
användare. En fördel med ASP.NET är att det, precis som JSP, inte behöver använda
cookies för att bevara tillstånd, vilket innebär att sidorna garanterat fungerar på alla
sorters webbläsare.
Betyg: 3

5.2 Autenticering och auktorisering

I föregående kriterium, ”Inloggning och egna inställningar”, beskrevs möjligheterna
att göra en inloggning och teknologins egenskaper för att bevara tillstånd. Detta
kapitel går in djupare på detta ämnesområde, och utvärderar dels hur man i teknologin
gör för att autenticera en användare och dels teknologiernas möjligheter att förhindra
att användare kommer åt vissa sidor.

Enligt .NET Framework Developers Guide (2001) är autenticering den process som
accepterar referenser (olika typer av identifikation, t.ex. användarnamn och lösenord)
från en användare och validerar dessa referenser mot någon sorts auktoritet, t.ex. en
databas. Om referenserna är giltiga, anses den klient som skickade referenserna vara
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en autenticerad identitet. Man säger då att auktorisering är den process som avgör
huruvida den identiteten har tillgång till en viss resurs.

Det vanligaste sättet att förhindra användare från att komma åt otillåtna sidor är att
låta användaren logga in. Detta kan göras på ett antal olika sätt med de olika
teknologierna. Ett scenario som måste förhindras är om en användare direkt skriver in
url:en till en sida som enbart är tillgänglig för inloggade användare. Om inte någon
auktorisering görs på denna sida kan en otillåten användare komma åt sidan utan att
logga in.

Det som följaktligen utvärderas i denna punkt är de möjligheter som finns hos
teknologierna att förhindra användare att besöka otillåtna sidor och skydda privat
information. Om det enbart går att autenticera och inte auktorisera en användare
innebär det att en användare ändå kan komma åt skyddade sidor om han känner till
sökvägen till sidan. Därför har följande betygsnivåer valts:

1. Det går inte i teknologin att förhindra användare att besöka vissa sidor.
2. Det går att autenticera en användare mot exempelvis en databas eller annan

informationskälla.
3. Det finns stöd för att med teknologin auktorisera en användare på en specifik sida

i sajten.

5.2.1 Autenticering och auktorisering i ASP

I ASP finns det tre alternativ som kan användas för autenticering, ”Basic
authentication”, ”NT challenge and Response” och ”Custom Password System”
(Walther m.fl, 1998). Enligt Walther m.fl är Basic Authentication den enklaste formen
av autenticering och fungerar på i princip alla webbläsare. NT challenge and response
är säkrare än Basic p.g.a. att lösenord inte sänds som vanliga textfiler över Internet.
Dock fungerar denna metod enbart med Internet Explorer. (Walther m.fl., 1998)

Walther beskriver att problemet med dessa två typer av autenticering är att de är
integrerade med Windows NT:s säkerhetssystem. Det innebär att man manuellt måste
lägga till användare varje gång en ny användare ska registreras. För att lösa detta
problem menar Walther m.fl att ett Custom password system används. Detta system
innehåller en inloggningssida, som delvis beskrevs i föregående kriterium, en
databastabell med användare och dess lösenord samt en fil som auktoriserar
användaren på varje sida som ska skyddas (Walther m.fl., 1998).

Databaskopplingen skapas m.h.a. komponenten ADO (ActiveX Data Objects), som
används för att lagra och hämta data från en databas (Walther m.fl., 1998).
Inloggningssidan skapas på samma sätt som i föregående delkapitel. Datan som anges
i formuläret skickas enligt Walther m.fl. till en asp-sida som verifierar
användarnamnet och lösenordet mot databasen. Om de angivna referenserna är giltiga
sätts de sessionvariabler som behövs, bl.a. en variabel som visar huruvida användaren
är inloggad eller inte. Walther m.fl. menar att användaren därefter är autenticerad och
kan dirigeras till den skyddade delen av sajten. Om referenserna däremot är felaktiga
dirigeras användaren tillbaka till inloggningssidan (Walther m.fl., 1998).
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Vidare beskriver Walther att för att auktorisera en sida skapas en fil som inkluderas
överst på varje sida som skall skyddas. Denna fil kan se ut på följande vis.

IF Session(”Logged_In”)=NULL THEN
Response.Redirect ”register.asp”

ELSE
Response.Redirect ”main.asp”

END IF

Om sessionvariabeln Logged_In är tom, d.v.s. har värdet NULL, innebär det att
användaren inte är autenticerad. Om detta är fallet dirigeras användaren till
inloggningssidan. Om sessionvariabeln däremot är sann, dirigeras användaren till den
första sidan i den skyddad delen av sajten.

För att lösenordsskydda en sida eller en sajt med Basic eller NT challenge
authentication används IIS manager (Walther m.fl., 1998). Walther m.fl. berättar
vidare att när en skyddad sida laddas dyker en popup-ruta upp som begär att
användarnamn och lösenord anges. Användarnamnet och lösenordet lagras i två
variabler, AUTH_USER och AUTH_PASSWORD som man sedan kan validera mot t.ex. en
databas.

Sammanfattningsvis har ASP tre olika alternativ för att lösenordsskydda en sida eller
sajt. Det är även möjligt att på ett enkelt sätt auktorisera en sida m.h.a. av
sessionvariabler när man använder ett Custom Password System.
Betyg: 3

5.2.2 Autenticering och auktorisering i JSP

I JSP används en metod liknande Custom Password System i ASP för att autenticera
en användare. Precis som i ASP omfattar ett loginsystem fyra entiteter – ett
loginformulär, en sida som autenticerar användaren, en databas med lösenord samt en
sida som auktoriserar användaren på avsedda sidor i sajten (Tremblett, 2000).

Koden för att skapa ett loginformulär visades i föregående delkapitel. Datan som
skrivs in i inloggningsformuläret skickas till Login.jsp som autenticerar användaren.
För att autenticera en användare används klasserna ”Loginmanager” och
”UserCredentials” (Tremblett, 2000). En typisk loginsida kan enligt Tremblett se ut på
följande vis.

<jsp:useBean id=”loginmanager” class=”com.instantjsp.LoginManager”
scope=”application” />
<jsp:useBean id=”credentials” class=”com.instantjsp.UserCredentials”
scope=”session” />
<jsp:setProperty name=”credentials” property”*” />
<%! String nextpage; %>
<%

if (loginManager.login(credentials)){
nextpage=”Main.jsp”;

}
else{

nextpage=”loginform.jsp”;
}

%>
<jsp:forward page=”<%=nextpage%>”/>
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Tremblett berättar att usercredentials håller reda på inloggade användare på sajten
med hjälp av sessionsvariabler. Vidare beskriver Tremblett att loginmanager-objektet
undersöker därefter om användarens namn och lösenord är giltiga. Till skillnad från
ASP sker uppkopplingen och frågan mot databasen helt automatiskt utan att någon
extra kod behöver skrivas (Tremblett, 2000). Tremblett berättar att om metoden
”login()” returnerar ”sann” är användarens lösenord giltigt och han dirigeras vidare.
Om lösenordet däremot inte är giltigt dirigeras han tillbaka till loginformulärssidan.

För att auktorisera en användare används enligt Tremblett klasserna SessionManager
och UserCredentials. Följande kod undersöker huruvida en användare än inloggad
eller inte när han anländer till en sida (Tremblett, 2000).

<%@ page info=”Main page” %>
<jsp:useBean id=”sessionManager”
class=”com.instantjsp.SessionManager” scope=”application” />
<jsp:useBean id=”credentials” class=”com.instantjsp.UserCredentials”
scope=”session” />
<%

if (!sessionManager.keepAlive(credentials,getServletInfo())){
%>

<jsp:forward page=”RequestLogin.jsp” />
<%

}
%>

För att undersöka om användaren är inloggad anropas metoden ”keepAlive” som
tillhör klassen sessionManager (Tremblett, 2000). Till metoden skickas enligt
Tremblett credentials och namnet på sidan, som specificerades på den första raden.
Om man inte är inloggad innehåller attributet ”user” i credentials följaktligen
ingenting. KeepAlive undersöker innehållet i ”user” och returnerar ”falsk” om den är
tom (Tremblett, 2000). Man kan därför m.h.a. en if-sats enkelt dirigera om användaren
till loginsidan om man inte är inloggad. (Tremblett, 2000)

JSP har precis om ASP stöd både för att autenticera och auktorisera användare och
erhåller därmed det högsta betyget.
Betyg: 3

5.2.3 Autenticering och auktorisering i PHP

Enligt Meloni (2000b) använder PHP sig antingen av HTTP-authentication eller
sessioner för att autenticera användare. När en sida är skyddad med HTTP-
authentication skickas en sträng med innehållet 401 (ej auktoriserad användare) i
huvudet på serverns svar på en begäran om att visa sidan (Meloni, 2000b). Meloni
menar att klientens webbläsare identifierar svaret och startar en dialogbox där
användaren får skriva in användarnamn och lösenord. PHP lagrar informationen som
skrivs in i en dialogbox i variablerna $PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW och
$PHP_AUTH_TYPE. Med hjälp av dessa variabler kan sedan datan valideras mot t.ex.
en databas (Meloni, 2000b). Meloni beskriver att följande skript visar hur detta kan se
ut på enklast möjliga sätt.

if (!isset($PHP_AUTH_USER)){
header(’WWW-Authenticate: Basic realm=”Protected Area”’);
header(’HTTP/1.0 401 Unauthorized’);
exit;
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} else if (isset($PHP_AUTH_USER)){
mySql_connect(”hostname”, ”username”, ”password”) or die (”Not

connected”);
mySql_select_db(”database_name”) or die (”Not connected”);
$sql = ”SELECT * FROM users WHERE username=’$PHP_AUTH_USER’ and

password=’$PHP_AUTH_PW’”;
$result = mySql_query($sql);
$num = mySql_numrows($result);
if ($num != ”0”){

echo ”You are authorized!”;
exit;

}else{
header(’WWW-Authenticate: Basic realm=”Protected Area”’);
header(’HTTP/1.0 401 Unauthorized’);
exit;

}
}

Meloni menar att först undersöks huruvida PHP_AUTH_USER har ett värde. Om den
saknar värde skickas information till klienten om att skapa en dialogruta i
webbläsaren. När ett användarnamn angetts berättar Meloni att det görs en
uppkoppling mot en databas där användarnamnet och lösenordet matchas mot
tabellens värden. För att undersöka om användaren angivet ett giltigt namn och
lösenord, används variabeln $num som innehåller antalen rader i databasen som
matcher det angivna användarnamnet och lösenordet (Meloni, 2000b). Om detta
värdet är skilt från noll, betyder det att angiven information är giltig.

Med ovanstående metod uppstår ett problem. För att undvika att användaren måste
logga in på varje enskild sida i en sajt, måste cookies användas för att bevara tillstånd.
Dock innebär detta komplicerad och tidskrävande arbete för programmeraren. I PHP
senaste version, PHP4, finns det stöd för sessioner (Meloni, 2000a). Med hjälp av
dessa är det möjligt att bevara tillstånd på ett betydligt enklare sätt.

Koden för att skapa ett inloggningsformulär i PHP återfinns i föregående delkapitel.
Angreppssättet för att autenticera en användare är i det närmaste identisk med den
metod som används i ASP (Meloni, 2000b). Datan från inloggningsformuläret skickas
enligt Melnoi till en sida där information valideras mot en databas.
Databasuppkopplingen sker på samma sätt som i ovanstående skript för HTTP-
authentication.

Meloni beskriver också att auktorisering i PHP sker på exakt samma sätt som i ASP.
Genom att överst på varje sida undersöka huruvida en viss sessionvariabel är tom, kan
man enkelt ta reda på om användaren är inloggad på sajten.

Även i PHP finns det stöd för att enkelt autenticera och auktorisera en användare
genom att explicit validera namn och lösenord mot t.ex. en databas. Metoderna är i det
närmsta exakt likadana som i ASP och fungerar på samma sätt.
Betyg: 3

5.2.4 Autenticering och auktorisering i Coldfusion

Principen för autenticering och auktorisering i Coldfusion är samma som den i ASP
och PHP. De två tillgängliga alternativen för autenticering är HTTP-authentication
eller ett Custom Password System (Bradley, 2001). Bradley beskriver att när en sida är
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skyddad med HTTP-authentication skapas en dialogruta som ber användaren ange
namn och lösenord. Dessa fält lagras i variablerna AUTH_USER och AUTH_PASSWORD.

Bradley menar att man med hjälp av dessa variabler därefter kan undersöka om giltigt
namn och lösenord angivits. Bradley menar dock att problemet med denna metod är
att lösenordet skickas som vanlig text över Internet, vilket är en oerhört stor
säkerhetsrisk. För att undvika detta används ett Custom Password System (Bradley,
2000).

Ett Custom Password System fungerar på samma sätt som i ASP och PHP.
Användarnamn och lösenord valideras enligt Bradley mot en databas på följande vis.

<cfquery name=”auth” datasource=”database_name”>
Select Username from Users where username = ’#form.username#’ and

password = ’#form.password#’
</cfquery>
<cfif auth.RecordCount is not 1>

<cflocation url=”login.cfm”>
<cfelse>

<cflocation url=”main.cfm”>
</cfif>

För att ta reda på om inloggningsuppgifterna från formuläret är giltiga räknas antalet
rader i databasen som matchar det angivna användarnamnet och lösenordet (Bradley,
2000). Bradley förklarar att om inte exakt en rad matchar har ej giltig information
angivits och användaren dirigeras tillbaka till loginsidan.

För att auktorisera en användare på en sida undersöks, precis som i ASP och PHP,
värdet i en viss sessionsvariabel. Genom att inkludera denna kontroll överst på varje
sida kan man förhindra otillåtna användare från att besöka skyddade sidor.

Sammanfattningsvis kan man säga att Coldfusion inte skiljer sig särskilt mycket från
ASP och PHP, bortsett från syntaxens utseende. Även Coldfusion har stöd för att
förhindra otillåten åtkomst av vissa sidor och erhåller därmed det högsta betyget.
Betyg: 3

5.2.5 Autenticering och auktorisering i ASP.NET

ASP.NET arbetar i samarbete med .NET:s grundläggande struktur och IIS 5.0 för att
erbjuda olika möjligheter att implementera säkerhet i webbapplikationer (Anderson
m.fl., 2000). Det finns en mängd olika metoder för att autenticera en begäran från en
klient, bl.a. Basic, Digest och Windows (.NET Framework Developers Guide, 2001).

I .NET Framework Developers Guide beskrivs de olika metoderna på följande sätt:

• Windows-autenticering – används i samarbete med IIS-autenticering.
Autenticeringen utförs av IIS på ett av tre sätt: Basic, Digest eller Integrated Windows
Authentication.
• Passport–autenticering – är en centraliserad autenticeringstjänst från Microsoft
som erbjuder en ensam specifik användarprofil för en medlemssajt.
• Cookies-autenticering - används generellt för att referera till ett system där ej
autenticerade begäranden dirigeras till en sida med ett HTML-formulär (m.h.a. HTTP-
protokollet). Användaren skriver där in referenser och skickar formuläret. Om
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applikationen autenticerar begäran, sätter systemet en cookie som innehåller
referensen. Med hjälp av denna cookie kan tillståndet bevaras. När sedan en ny
request görs av en klient innehåller begäran denna cookie i huvudet. ASP.NET kan då
autenticera och auktorisera klienten tack vare cookien.

För att bestämma vilken typ av säkerhet som skall användas skrivs följande kod i
applikationens konfigurationsfil (Anderson m.fl., 2000).

<security>
<authentication mode= "[Windows/Cookie/Passport/None]">
</authentication>

</security>

När cookieautenticering används kan ett system liknande Custom Password System
för de andra teknologierna skapas. Dock skiljer sig metoden i ASP.NET något från
detta system. I ett Custom Password System dirigeras enligt Anderson m.fl. en ej
giltig referens tillbaka till loginformulärssidan. I ASP.NET är flödet aningen
annorlunda för att skapa högre flexibilitet gällande designen (Anderson m.fl., 2000).

Med hjälp av IIS kan man bestämma om en sida ska vara lösenordsskyddad
(Anderson m.fl., 2000). Anderson m.fl. beskriver att om sidan är skyddad undersöker
ASP.NET om en cookie med referenser existerar. Om det inte gör det dirigeras
användaren till en sida med ett loginformulär. Denna sida ser i sin enklaste form ut på
följande sätt (Anderson m.fl., 2000).

<script language=”C#” runat=server>
public void Login_Click(Object senderm EventArgs E){

if (CookieAuthentification.Authenticate(username.Value,
password.Value)){

CookieAuthentication.RedirecFromLoginPage(username.Value, true);
}else{

lblStatus.InnerHtml = ”Invalid login”;
}

}
</script>
<FORM METHOD=”Post” runat=server>
<INPUT NAME=”UserName” TYPE=”TEXT” ID=”username” runat=server/><br>
<INPUT NAME=”Password” TYPE=”PASSWORD” ID=”password”
runat=server/><br>
<INPUT TYPE=”SUBMIT” OnServerClick=”Login_Click” runat=server/>
</FORM>
<SPAN id=”lblStatus” runat=server/>

I ovanstående kod autenticeras användarens referenser mot lösenord som angetts i
applikationens konfigurationsfil (Anderson m.fl., 2000). Det går dock också enligt
Anderson m.fl. att använda en annan källa med användarnamn och lösenord, t.ex. en
databas eller en XML-fil. För att göra detta måste uppkopplingen mot databasen och
frågan göras explicit av programmerare på samma sätt som i ASP, PHP och
Coldfusion. När autenticeringen är gjord används klassen CookieAuthentication för
att sätta en cookie som behövs för att bevara tillstånd och auktorisera användaren på
övriga sidor i sajten (Anderson m.fl., 2000).

ASP.NET har precis som övriga teknologier i utvärderingen stöd för att både
autenticera och auktorisera användare. Det finns också ett flertal olika
autenticeringsmetoder som kan användas med specifika säkerhetssystem.
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Betyg: 3

5.3 Prestanda

Med prestanda menas hur snabbt och effektivt en webbserver kan exekvera webbsidor
skapade med teknologin. Timothy Dyck på eWEEK labs utförde i oktober 2000 ett
prestandatest på alla teknologier i utvärderingen utom ASP.NET. I testet användes två
identiska Dell Computer Corp. OptiPlex GX1p datorer, med en 550MHz Pentium III
CPU och 384 MB RAM. En av servrarna körde Windows 2000 Server med Service
Pack 1, och denna användes för att testa Coldfusion och ASP. Den andra datorn körde
Red Hat Inc.’s Red Hat Linux 7.0 och användes till att testa JSP och PHP.

För att mäta prestandan användes ”Quest Software Inc.’s Benchmark Factory load
testing and capacity tool”10. Applikationerna använde en Oracle 8i 2.0 databas som
körde på en egen server. Dyck påpekar att trots att prestandan varierade, anser han att
varje teknologi är snabb nog för att klara av projekt av mindre skala där enbart skript-
applikationer används.

Om följande utrustning används för att utföra prestandatest måste följande nivåer
uppnås för de olika betygsnivåerna. Nivåerna är specifika för denna utvärdering och
härstammar inte ifrån Dycks undersökning:

1. Låg prestanda, långsammare än 20 sidor/sekund genereras.
2. Medelmåttig prestanda, mellan 21 och 40 sidor/sekund genereras.
3. Hög prestanda, snabbare än 40 sidor/sekund genereras

Dyck kom fram till följande resultat för de olika teknologierna.

ASP – 43 sidor/sekund genererades. Betyg: 3
JSP – 13 sidor/sekund genererades. Betyg: 1
PHP – 46 sidor/sekund genererades. Betyg: 3
Coldfusion – 29 sidor/sekund genererades. Betyg: 2

Anledningen till att just dessa nivåer har valts är att de tre nivåerna har samma
intervall (20) och att det till varje nivå finns minst en teknologi som överrensstämmer
med nivåns gränser. Om t.ex. intervallet 25 hade valts, skulle dels Coldfusion erhållit
samma betyg som ASP och PHP trots att det relativt sett hade betydligt sämre
prestanda och dels skulle ingen teknologi uppnå det högsta betyget.

Eftersom ASP.NET inte var med i denna undersökning och det p.g.a. tids- och
resursbrist inte går att utföra ett liknande test på egen hand, har ASP.NET inte erhållit
något betyg för detta kriterium.

5.4 Back-end Connectivity

Med Back-End Connectivity menas möjligheten att använda sig av andra datakällor,
t.ex. databaser och COM-objekt. Databashantering är en nödvändighet för att kunna

10 Tillgängligt online på URL: http://www.quest.com
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skapa avancerade webbportaler där bl.a. användarspecifik information skall ingå. Om
inget stöd för databashantering finns i teknologin, är det en omöjlighet att skapa
webbportaler som lagrar stora mängder information.

Det som således är intressant att undersöka för detta kriterium är dels om det med
teknologin går att koppla upp sig mot och bearbeta data i en databas samt huruvida det
går att koppla upp sig mot andra datakällor. De datakällor som kommer undersökas är
Java och COM-objekt. Java anses av många som ett revolutionerande språk, tack vare
att det designades till att låta datorer och andra enheter kommunicera lättare än
någonsin förut (Tremblett, 2000). COM är den mest utbredda komponentmodellen i
världen, enligt Microsoft. COM-objekt är viktiga tack vare att dess uppbyggnad
kapslar in komplexiteten hos processer och dess underliggande datastruktur (Walther,
1998). Walther påstår också att dessa objekt kan användas i flera språk bl.a. Visual
Basic, Visual C++, Visual J++ m.fl.

Eftersom det i de flesta webbportaler är nödvändigt att lagra och ändra information, är
det ett krav att databasstöd finns. För att kunna skapa avancerad funktionalitet är det
också bra om stöd för COM-objekt och Java finns. Därför har följande betygsnivåer
valts:

1. Det är inte möjligt att med teknologin koppla upp sig mot en databas.
2. Det går att koppla upp sig mot och bearbeta data i en databas.
3. Det finns stöd för COM-objekt och Java.

5.4.1 Back-end Connectivity i ASP

ASP kan koppla upp sig mot alla databaser som stödjer teknologin ODBC (Open
Database Connectivity) (Walther m.fl., 1998). Kortfattat är ODBC ett sätt att öppna en
kanal för kommunikation med databaser (Walther m.fl., 1998). Det behöver inte vara
en koppling till en databas på samma dator, utan kan lika väl vara en databas på en
annan server. ODBC är en standard som skapades av Microsoft för att skapa ett enkelt
gränssnitt mot ett flertal databaser. Enligt Walther m.fl. erbjuder det ett standardiserat
användargränssnitt som alla applikationer kan använda för att komma åt data. Walther
m.fl. säger också att gränssnittet stödjer frågor mot databaser som konstruerats med
SQL (Structured Query Language). ODBC-drivrutiner har skrivits för de flesta stora
databassystem, bl.a. Oracle 7m Microsoft Access, dBase, Paradox m.fl (Walther m.fl.,
1998).

För att hämta och lagra data från en databas används enligt Walther m.fl.
komponenten ADO (ActiveX Data Objects). Denna komponent består av sju objekt,
som används för att bl.a. skapa en uppkoppling mot databasen, ta emot data och
hantera fel från databasen (Walther, 1998).

En av de största fördelarna med ASP är enligt Monkey (2000) dess förmåga att
använda COM-objekt. I ASP är detta väldigt enkelt; en rad med kod är det enda som
behövs för att skapa en instans av ett COM-objekt (Walther m.fl., 1998). Syntaxen för
detta ser enligt Walther m.fl. ut på följande vis.

Set myObject = Server.CreateObject("MyProject.MyClass")
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Enligt Monkey skapar detta två stora fördelar. Den första är att de objekt som används
i Visual Basic eller Visual C++ också kan användas i ASP. Den andra är egna COM-
objekt kan skapas efter behov.

Microsofts Virtual machine (Microsoft VM) erbjuder automatisk mappning mellan
Java och COM-objekt, vilket innebär att ett Java-objekt kan användas som ett COM-
objekt och tvärtom (Verbowski, 1999). Detta är enligt Verbowski en kraftfull
egenskap som dels gör att alla COM-baserade applikationer och tjänster blir
tillgängliga för Java, och dels att alla existerande Java-objekt kan användas av alla
språk som stödjer COM.

Sammanfattningsvis kan ASP använda sig av en mängd olika databaser och det har
stöd för både Java och COM.
Betyg: 3

5.4.2 Back-end Connectivity i JSP

JSP kan koppla upp sig mot alla databaser som stödjer JDBC (Java Database
Connectivity) eller ODBC teknologi (Tremblett, 2000). Enligt Tremblett är JDBC en
mängd klasser och gränssnitt skrivna i Java som låter dig konstruera SQL-frågor som
sedan kan användas inuti Java-applikationer utan att behöva bry sig om databasens
specifika egenskaper. Exempelvis returneras resultaten från en databasfråga som
Javavariabler och fel i databasen tas om hand av Javas undantagshanteringssystem
(Tremblett, 2000).

JSP använder Java som skriptspråk, vilket innebär att allt som kan göras med Java
även kan utföras i JSP (Rapoza, 2000). I föregående kapitel beskrevs hur Java-objekt
kunde användas som COM-objekt m.h.a. Mirosofts VM. Med samma teknologi kan
även COM-objekt användas i Java och därmed även i JSP (Verbowski, 1999).

Precis som ASP kan JSP använda sig av en mängd olika databaser. Det är uppbyggt
med Java och kan även använda sig av COM-objekt.
Betyg: 3

5.4.3 Back-end Connectivity i PHP

PHP kan koppla upp sig mot alla ODBC-databaser (Meloni, 2000a). Den databas som
oftast används tillsammans med PHP är MySQL11 (Ross och Zymaris, 2000).
Anledningen till detta är enligt Ross och Zymaris att den är enkel att installera och
sköta samt väldigt snabb.

Enligt Abualsamid (2001) kan PHP också anropa Javaobjekt, samt skapa och anropa
COM-objekt i en WIN32-miljö. Denna funktionalitet är liknande
Server.CreateObject-metoden som ASP använder sig av. Följande syntax används för
att skapa ett COM-objekt (Abualsamid, 2001).

<?
$myObject = new COM("MyProject.MyClass");

11 Tillgängligt online på URL: http://mysql.com
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?>

Det går bl.a. i PHP att använda sig av Microsofts databaskomponent, ADO (Lim,
2000). Med hjälp av följande enkla syntax går det enligt Lim att koppla upp sig mot
en databas.

<?
$dbc = new COM("ADODB.Connection");
$dbc->Provider = "MSDASQL";
$dbc->Open("nwind");

?>

Även PHP når upp till de krav som krävs för det högsta betyget. Genom att stödja
ODBC-databaser kan det användas med en mängd välkända och populära databaser.
Dessutom har det stöd för både COM och Javaobjekt.
Betyg: 3

5.4.4 Back-end Connectivity i Coldfusion

En fördel som Coldfusion har gentemot ASP är att det ifrån grunden skapades som en
plattform för webbapplikationer (Monkey, 2000). Ett exempel på detta är just
syntaxen för att koppla upp sig mot en databas och ställa en enkel fråga mot den. I
ASP används följande skript.

<%
SET OBJdbConnection = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
OBJdbConnection.Open “database_name”
SQLQuery = “Select id, busioness FROM Directory”

SET RSCustomers = OBJdbConnection.Execute(SQLQuery)

DO Until rsCustomers.EOF
Response.Write rsCustomers(“ID”) & “ “ & rsCustomers(“Business”))
RsCustomers.MoveNext

LOOP
%>

Exakt samma sak kan utföras med Coldfusion på följande sätt (Bradley, 2000).

<cfquery name=”rsCustomers” datasource=”database_name”>
select id, business FROM directory

</cfquery>
<cfoutput query=”rsCustomers”>#id# #business</cfoutput>

Vi ser ASP kräver åtta rader kod för att ställa en fråga mot en databas, medan
Coldfusion använder sig av tre rader kod och två taggar.

Coldfusion stödjer, precis som de tidigare utvärderade teknologierna, alla ODBC-
databaser (Bradley, 2000).

Till skillnad från t.ex. ASP som stödjer Javaskript och Vbskript enbart på vissa
webbläsare, stödjer Coldfusion Java och C++, och är fullt integrerbart med COM
(Bradley, 2000).

Även Coldfusion uppnår kraven för det högsta betyget. Det har bra stöd för databaser
och stödjer enligt Bradley (2000), mer än 800 stycken tredjepartskomponenter.
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Betyg: 3

5.4.5 Back-end Connectivity i ASP.NET

ASP.NET använder sig av komponenten ADO+ för att hantera databaser (Anderson
m.fl., 2000). Anderson m.fl. menar att på samma sätt som ASP.NET inte ersätter ASP,
ersätter inte heller ADO+ ADO. Anderson m.fl. beskriver detta vidare genom att säga
att de båda versionerna överlappar varandra på vissa områden, men de är riktade mot
helt olika områden. Den största skillnaden är att ADO+ har designats för att fungera
utan att vara uppkopplad mot servern, vilket innebär att manipulation av data är tänkt
att utföras utan en permanent uppkoppling mot servern (Anderson m.fl., 2000).

Några fördelar med detta är att standardiseringen ökar, prestandan blir bättre och
möjligheten att flytta data mellan applikationer förbättras (Anderson m.fl., 2000).

Microsoft har enligt Anderson m.fl. skapat ett lager som kommunicerar mellan det
nya .NET och de gamla COM-objekten. Detta medför att COM-objekt kan användas i
ASP.NET. Det finns även stöd för Java-objekt på samma sätt (Anderson m.fl., 2000).

ASP.NET har precis som ASP stöd för en mängd databaser och även COM- och
Javaobjekt.
Betyg: 3

5.5 Reklam

Med reklam menas möjligheten att implementera banners och annan reklam. Många
webbsajter, speciellt portaler, antar att de ska kunna finansieras genom reklam
(Walther, 1998). Dock menar Walther att detta inte fungerar för de allra flesta
webbsajter. Problemet är att väldigt få företag annonserar på Internet, samt att de
företag som satsar pengar på reklam oftast annonserar på samma typ av webbsajter.
Sökmotorer och webbportaler som Yahoo, Infoseek och Excite tycks dra till sig alla
reklamintäkter. Trots detta menar Walther att reklam är det primära sättet att tjäna
pengar på Internet.

Kraven för de olika betygsnivåerna beror på hur pass avancerad funktionalitet det
finns i teknologin för att skapa reklam, och därför har följande nivåer valts:

1. Det finns inga komponenter eller funktioner för att skapa reklam.
2. Det finns vissa komponenter eller funktioner som förenklar skapandet av reklam.
3. Det finns specifika komponenter eller funktioner för att skapa reklam.

5.5.1 Reklam i ASP

I ASP finns en komponent kallad adRotator (Walther m.fl., 1998). Enligt Walther
m.fl. används denna komponent enbart för att skapa och visa banners på en webbsajt.
Vidare berättar Walther m.fl. att man med hjälp av denna komponent kan skapa sidor
som visar olika annonser varje gång sidan laddas. Man kan också ge annonser olika
vikter vilket medför att vissa annonser kan visas oftare än andra. Det är också möjligt
att undersöka hur många gånger en annons har klickats på (Walther m.fl., 1998).
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Walther m.fl. (1998) beskriver att innan komponenten kan användas måste en Rotator
Schedule file skapas. Walther m.fl. förklarar att denna fil innehåller all information
om de banners som ska användas. Ett exempel på hur denna fil enligt Walther m.fl.
kan se ut visas nedan.

REDIRECT /adredir.asp
WIDTH 200
HEIGHT 30
BORDER 0
*
bannerad.gif
http://www.aspsite.com
The Active Server Pages Site
80
http://www.collegescape.com/gifs/csad.gif
http://www.collegescape.com
Collegescape
20

Walther m.fl. bekriver att filen består av två sektioner som skiljs åt av asterixtecknet
(*). Den översta sektionen innehåller information som gäller alla annonser, bl.a. höjd,
bredd, utseende på ramen och var man dirigeras när man klickar på bannern. I den
andra sektionen sätts information om varje specifik annons in. Walther m.fl. berättar
att den första raden ger url:en till annonsbilden, den andra ger url:en till sidan som
annonsen berör, den tredje visar den alternativa texten som skall visas om
webbläsaren inte stödjer grafik och den fjärde bestämmer hur ofta, procentuellt sett,
som annonsen ska visas.

Walther beskriver också en annan komponent som också används för reklam, Content
Rotator component. Denna komponent är väldigt lik adRotator, men används för att
slumpartat visa olika HTML-information på en sida (Walther m.fl., 1998).

AdRotator och Content Rotator component innehåller tillsammans väldigt kraftfull,
men samtidigt enkel, funktionalitet för att hantera banners på en sida. De båda
komponenterna är specifikt anpassade för just reklam vilket ger det högsta betyget.
Betyg: 3

5.5.2 Reklam i JSP

I JSP medföljer inga funktioner eller komponenter som är specifikt utformade för att
implementera reklam. För att skapa banners i JSP krävs det mer arbete för
programmeraren för att uppnå samma funktionalitet som ASP:s adRotator och
Content Rotator component har.

Den metod som används för att skapa banners är användandet av direktivet include
(Tremblett, 2000). Denna metod används för att sätta in text eller kod i en annan fil.
Inklude-metoden används på följande sätt (Tremblett, 2000).

<%@ include file=”banner.jsp” %>

Tremblett menar att man med hjälp av denna metod kan, i alla önskade sidor,
inkludera denna filen var som helst på sidan. En include-fil kan innehålla alla JSP-
element och även andra include-direktiv (Tremblett, 2000).
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För att få olika annonser att visas på sidan måste en slumpfunktion implementeras av
programmeraren. Eftersom det inte finns några funktioner som underlättar skapandet
av banners, förutom inklude-direktivet, erhåller JSP betyget 2-. Anledningen till
minuset är att inklude-direktivet bara förenklar reklamskapandet till viss del.
Betyg: 2-

5.5.3 Reklam i PHP

Inte heller i PHP medföljer några funktioner för att skapa avancerade banners. Dock
finns det flera funktioner skapade av PHP-programmerare, som kan användas för att
uppnå liknande funktionalitet som i ASP. Några av de mest populära enligt sajten
Zend.com12 är dotBanner13 och VH ad cycle14. Det största problemet med dessa
komponenter är att många kostar pengar att införskaffa.

Eftersom det inte finns några komponenter i PHP för att skapa banners, men
tillgängliga nerladdningsbara eller köpbara komponenter för detta ändamål, erhåller
PHP betyget 2-. Anledningen till att det får ett minus är att de tillgängliga
komponenterna för att skapa banners inte finns med i teknologin utan måste
införskaffas på egen hand.
Betyg: 2-

5.5.4 Reklam i Coldfusion

För att skapa banners i Coldfusion används taggen <cfinclude> (Meloni, 2000a).
Meloni menar att denna tag inkluderar en fil i en annan, vilket är användbart när
reklam ska skapas på en sajt. Men hjälp av denna tagg kan man skapa och sköta kod
som ska ingå på flera sidor i en sajt (Meloni, 2000a). Detta medför enligt Meloni att
istället för att skriva in kod som hanterar banners på varje sida i sajten, kan man enkelt
inkludera filen som innehåller kod för banners. Denna fil kan t.ex. se ut på följande
vis (Meloni, 2000a).

<table border=”0” width=”100%”>
<tr><td bgcolor=”silver”>

<font size=”+3”>Coldfusion banner</font>
</td></tr>
</table>
<hr>

För att sedan inkludera denna fil på en annan sida i sajten används följande syntax
(Meloni, 2000a).

<cfinclude template=”banner.html”>

Några komponenter för att skapa banners, liknande adRotator i ASP, finns inte
automatiskt tillgängliga i teknologin. Dock finns det, precis som i PHP, en mängd
funktioner skapade av programmerare runt om i världen. Eftersom det i teknologin

12 Tillgänglig online på URL: http://www.zend.com
13 Tillgänglig online på URL: http://www.dotbanner.com
14 Tillgänglig online på URL: http://www.vhconsultants.com/adserver/adserver.htm
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finns funktioner som åtminstone till viss del underlättar skapandet av banners erhåller
Coldfusion inte det lägsta betyget. Dock når det inte heller upp till en stabil 2:a.
Betyg: 2-

5.5.5 Reklam i ASP.NET

Enligt .NET Framework Developers Guide (2001) använder ASP.NET, precis som
ASP, komponenten adRotator för att skapa banners. Guiden påpekar att det som
skiljer ASP.NET från ASP är i huvudsak syntaxen. För att skapa filen som innehåller
reklamens specifika information används istället XML-notation. En typisk fil med
reklaminformation kan se ut på följande vis (.NET Framework Developers Guide,
2001).

<?xml xmlns=”Ad Rotator Schedule” ?>
<Advertisements>

<Ad>
<ImageUrl>URL of image to display</ImageUrl>
<TargetUrl> URL of page to link to </TargetUrl>
<AlternateText>

Text to show as ToolTip
</AlternateText>

<Keyword>keyword used to filter</Keyword>
<Impressions>relative weighting of ad</Impressions>

</Ad>
</Advertisements>

Guiden berättar att ImageUrl innehåller url:en till annonsens bild, medan TargetUrl
innehåller url:en till den sida som bannern ska länka till. AlternateText innehåller den
text som kommer upp om webbläsaren inte kan visa grafik och Keywords specificerar
en kategori som annonsen tillhör. Detta kan sedan användas för att filtrera ut vissa
annonser. Slutligen innehåller Impressions den vikt som annonsen har. Ju högre vikt,
desto oftare visas annonsen (.NET Framework Developers Guide, 2001).

Eftersom ASP.NET använder sig av samma komponent som ASP får givetvis även
ASP.NET det högsta betyget.
Betyg: 3

5.6 Sökfunktion

I detta kriterium undersöks möjligheten att med teknologin göra en sökning mot
antingen portalens databas eller mot webben. När man utför sökningar på en sajt med
mycket information, är det viktigt att sökfunktionerna är avancerade. Annars är risken
stor att användaren inte hittar den sökta informationen och ger upp i ren frustration.

Det finns följaktligen två olika sorters sökningar att undersöka.
• En sökning mot andra sajter, d.v.s. en sökning m.h.a. andra sökmotorer,

exempelvis Altavista15.
• En sökning mot den egna sajtens innehåll, d.v.s. mot den egna sajtens databas.

15 Tillgänlig online på URL: http://www.altavista.com
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Den första sökningen involverar enbart HTML-specifik kod och kommer därför inte
att undersökas för varje teknologi. För att skapa en sökning mot en annan sökmotor
används ett enkelt HTML-formulär som postar datan på samma sätt som sökmotorns
eget sökformulär. Genom att undersöka källkoden för sajtens sökformulär, kan man
enkelt ta reda vilka parametrar som skall skickas med till sökmotorn.

Eftersom det enbart är intressant att undersöka möjligheterna att skapa sökningar mot
portalens egen databas, grundas betygsnivåerna på hur bra dessa funktioner är:

1. Det går inte att utföra en sökning mot den egna databasen.
2. Det går att utföra sökningar genom att explicit skapa egna funktioner som skapar

och ställer frågor till databasen.
3. Specifika funktioner för att på ett enkelt sätt utföra sökningar finns i teknologin.

5.6.1 Sökfunktion i ASP

Microsoft Index Server är en inbyggd egenskap hos Windows 2000 (Walther m.fl.,
1998). Walther m.fl. beskriver att programmet har en tjänst som automatisk indexerar
olika typer av dokument, som HTML, text och office-dokument. Med hjälp av
indexservern kan sedan ett visst dokument snabbt lokaliseras. SQL Server 2000, som
är den senaste sqlservern från Microsoft, kan enligt Walther m.fl. integrera med Index
Server och erbjuder då möjligheten att indexera specifika tabeller och kolumner.
Walther m.fl. menar att därefter kan ActiveX Data Objects (ADO) eller Open
Database Connectivity (ODBC) användas för att utföra en sökning mot en databas.
Med hjälp av en till synes enkel SQL-fråga kan man få ut den önskade informationen
(Dominy, 2001). En väldigt enkel SQL-fråga kan enligt Dominy se ut så här.

SELECT * FROM Biographies WHERE CONTAINS ('Joe Martin*')

Enligt Dominy plockar denna fråga ut de rader som börjar med strängen ‘Joe Martin’.
Med hjälp av ett s.k. wildcard (*) returneras även t.ex. ‘Joe Martinez’ eller ‘Joe
Martins’ (Dominy, 2001).

Problemet som uppstår när man direkt skickar in en sträng till SQL-databasen, är att
databasen vid viss indata kraschar och returnerar ett felmeddelande (Dominiy, 2001).
Dominy berättar att denna situation kan uppstå om t.ex. följande söksträngar skickas
in:
Joe Martin* – en sträng med ett wildcardtecken måste ha citattecken (“) runt strängen.
Joe and Martin not Smith – SQL vill ha ‘not’ efter ett ‘and’
‘Joe Martin*’ – SQL kräver dubbla citattecken (“), inte enkla (‘)

För att lösa dessa problem måste söksträngen delas upp i enkla SQL-frågor innan den
kan skickas in till SQL-databasen (Dominy, 2001). Detta är enligt Dominiy en ganska
komplicerad och tidskrävande process, men som fungerar. För att lyckas med detta
måste tre steg genomföras (Dominy, 2001).
1. Dela upp strängen i små enkla strängar
2. Validera frågan
3. Skapa SQL-kompatibla frågor
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Med Microsoft Index Server, som följer med Windows 2000 Server, kan man relativt
enkelt skapa sökningar mot den egna databasen. Dock krävs visst arbete för att
förhindra att otillåtna strängar skickas in till databasen, vilket drar ner betyget något.
Betyg: 3-

5.6.2 Sökfunktion i JSP

I JSP finns inget stöd för att göra sökningar mot den egna sajten. Om man vill göra
detta måste programmeraren själv implementera alla funktioner som krävs för det.
Eftersom teknologin själv är kraftfull erhåller JSP betyget 2, dock med ett minus p.g.a.
att inga funktioner finns.
Betyg: 2-

5.6.3 Sökfunktion i PHP

I PHP medföljer inga funktioner eller verktyg som underlättar skapandet av sökningar
mot sajten. Dock finns det ett flertal komponenter att ladda ner som utför just detta;
vissa gratis, vissa inte. Ett populärt verktyg är PHPSiteSearch som indexerar en sajt
till en textdatabas. Det kräver väldigt lite kod och är enkelt att installera.

Eftersom det går att skapa sökningar genom att ladda ner eller köpa komponenter som
utför just detta, får PHP betyget 2.
Betyg: 2

5.6.4 Sökfunktion i Coldfusion

Till Coldfusion medföljer en sökmotor kallad Verity Search Engine (Bradley, 2000).
Denna kan användas för att indexera webbfiler och databaser. Verity skapar index på
datakällor som exempelvis dokument och textfält i en databas, vilket sedan en sökning
kan utföras på m.h.a taggen <cfsearch> (Bradley, 2000).

Bradley beskriver vidare att Verity förstår ett flertal textformat, bl.a. Adobe Acrobat,
Microsoft Word, Microsoft Writer, Corel Wordperfect, Lotus Ami Pro och många
fler. Det förstår givetvis också vanliga HTML-sidor och templates i Coldfusion. Med
följande kod kan enligt Bradley en enkel sökning mot filer göras.

<cfset SearchText = form.search>
<cfsearch collection=”PrimaChapters” criteria=”#SearchText#”
name=”searchcode” type=”simple”>>

<cfsearch> returnerar resultaten från sökningen, vilket sedan kan skrivas ut med
<cfoutput> på följande sätt (Bradley, 2000).

<cfoutput query=”searchcode”>
<table><tr>

<td>#Score#</td>
<td>#Title#</td>
<td>#URL#</td>

</tr></table>
</cfoutput>



5 Genomförande

43

Resultatet från sökningen innehåller ett antal fler attribut än de som listas i exemplet
ovan, vilka kan användas för att få fram en mängd information om sökresultatet
(Bradley, 2000).

Bradley berättar att när en sökning istället ska göras mot en databas används nästan
exakt samma kod. Det går även direkt i teknologin att uppdatera, lägga till eller ta bort
index skapade med Verity Search Engine.

Sammanfattningsvis är Verity Search Engine ett bra verktyg för att utföra sökningar
mot innehållet i en sajt, och det uppfyller kraven för det högsta betyget.
Betyg: 3

5.6.5 Sökfunktion i ASP.NET

Eftersom ASP.NET fortfarande håller på och utvecklas är det svårt att hitta
information om vissa områden. Eftersom Microsoft Index Server är en inbyggd
egenskap hos Windows 2000, är det troligt att även ASP.NETs ADO+ eller ODBC
kommer kunna använda sig av denna produkt. Dock finns denna information ännu
inte tillgänglig och därför kommer ASP.NET inte erhålla något betyg för detta
kriterium.
Betyg: Ej tillgängligt

5.7 Utvecklingsgränssnitt

I detta kriterium undersöks det hur många utvecklings- och administrationsverktyg
som finns tillgängliga till teknologin, samt dess kvalitet och lättförståelighet. Ju högre
kvalitet, d.v.s. hur bra verktygen är på att underlätta programmeringen, desto högre
betyg, vilket ger följande betygsnivåer.

1. Det finns inga eller väldigt få och dåliga verktyg till teknologin.
2. Verktygen som finns till teknologin är tillräckliga och underlättar till viss del

programmering med teknologin.
3. Verktygen som finns har hög kvalitet och underlättar till stor del programmering

med teknologin.

5.7.1 Utvecklingsgränssnitt i ASP

I Rapozas (2000) undersökning av teknologierna fick ASP:s verktyg näst högsta
betyget, vilket i Rapozas betygskala betyder att produkten är bättre än de flesta andra
inom samma område. Rapoza använde sig av Microsofts Microsoft Script Editor, som
ingår i Office-paketet. Verktyget var, enligt Rapoza, väldigt produktivt, hade
användarvänlig och bekväm editeringsmiljö och hade en integrerad debugger. Dock
saknades viss funktionalitet som skulle gjort det till det bästa utvecklings- och
administrationsverktyget inom området (Rapoza, 2000).
Betyg: 2+

5.7.2 Utvecklingsgränssnitt i JSP
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JSP fick i Rapozas undersökning det lägsta betyget, vilket betyder att teknologins
utvecklings- och administrationsverktyg är sämre än de flesta andra inom området. De
få administrationsverktyg som existerar är, enligt Rapoza, väldigt elementära och
outvecklade. Anledningen till detta, menar Rapoza, är att JSP är en väldigt ny
teknologi som ännu inte mognat, dels inom verktygsområdet men även beträffande
möjligheterna till support och kunniga programmerare.

Utvecklingsverktyg saknas nästan helt, men Suns Forte for Java 1.0 Community
Edition är helt gratis och har en någorlunda acceptabel utvecklingsmiljö. Emellertid
räcker inte det för att nå upp till något av de högre betygen.
Betyg: 1

5.7.3 Utvecklingsgränssnitt i PHP

Även PHP fick i Rapozas underökning det lägsta betyget. Utvecklingsverktyg och
debuggers är knappa och otillräckliga. Rapoza lyckades bara hitta ett verktyg, Ives
Development Inc’s Nexidion Designer.
Betyg: 1

5.7.4 Utvecklingsgränssnitt i Coldfusion

Coldfusion fick i Rapozas undersökning det högsta betyget för sina utvecklings- och
administrationsverktyg. Enligt Rapozas betygsskala betyder detta att verktygen är bäst
i sin klass. Coldfusions verktyg var, enligt Rapoza, de absolut bästa verktygen för
administration, prestandaövervakning, utveckling och debugging som testades i
undersökningen.

Även Capilli (2001) anser att Coldfusions verktyg slår allt annat inom
webbutvecklingsområdet. Capilli beskriver kortfattat ett av de verktyg som finns
tillgängliga, Coldfusion Studio. Detta verktyg försöker automatisera så mycket som
möjligt av programmeringen, bl.a. genom automatisk taggkomplettering och ett flertal
s.k. wizards (Capilli, 2001). Capilli menar också att det ger omedelbar tillgång till
varje kommando, metod, egenskap, funktion, konstant och variabel som finns
tillgänglig. Capilli beskriver också att det har en excellent inbyggd debugger med
vilken man kan sätta s.k. breakpoints, hålla reda på variablers värden, data från
databaser och utdata som genereras under körning.
Betyg: 3

5.7.5 Utvecklingsgränssnitt i ASP.NET

Eftersom ASP.NET fortfarande bara finns som betaversion, finns inte heller en slutlig
version av det verktyg som används vid utveckling av ASP.NET-applikationer, Visual
Studio 7.0 (VS7). Enligt Microsoft kommer, givetvis, VS7 erbjuda fullt stöd för att
göra programmering och utveckling väldigt enkelt.

I en förhandsgranskning skriven av Brian Noyes16 berättas att VS7 fokuserar på
utveckling av webb och distribuerade system. Det finns även en mängd wizards som

16 Tillgänglig på URL: http://www.devx.com/upload/free/features/vcdj/2000/08aug00/bn0008/bn0008-
1.asp
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automatiserar användandet av webbtjänster. Sammanfattningsvis menar Noyes, att
Microsoft har tagit de bästa egenskaperna från VS6 och utökat det med produktiva
verktyg som speciellt är användbara vid webbutveckling.

Eftersom den slutliga versionen av VS7 inte ännu är släppt, kommer ASP.NET inte
erhålla ett betyg för detta kriterium.
Betyg: Ej tillgängligt

5.8 Näthandel

Med kriteriumet näthandel menas möjligheten att skapa en försäljningstjänst på sajten.
Dock kommer detta kriterium inte genomgå någon utvärderingen. Anledningen till
detta är att det med hjälp av den funktionalitet som utvärderats och beskrivits tidigare
i kapitlet går att skapa en försäljningssajt. Eftersom ingen ny funktionalitet, som inte
tidigare beskrivits i rapporten, krävs för att skapa denna typ av applikationer, anses det
onödigt att upprepa denna undersökning. Det som krävs av teknologin för att en
försäljningstjänst skall kunna skapas är:

• Möjlighet att bevara tillstånd för att kunna skilja kunder åt
• Möjlighet att skapa en databas där information om kunder och deras

beställningar lagras

Det är också önskvärt att följande funktionalitet kan skapas på sajten:

• Möjlighet att implementera sökfunktioner som underlättar när kunden skall
hitta information på sajten

• Möjlighet att sätta in annonser och banners på sidan.

Alla dessa punkter har utvärderats i tidigare delkapitel, och det känns därför onödigt
att återigen ingående beskriva hur man går till väga för att implementera denna
funktionalitet.

5.9 Sammanfattning

Nedan visas en sammanfattning av de betyg de olika teknologierna har erhållit för
varje kriterium i utvärderingen.

Kriterium ASP JSP PHP Coldfusion ASP.NET
Inloggning och inställningar 2 3 2 2 3
Autenticering och auktorisering 3 3 3 3 3
Prestanda 3 1 3 2 -
Back-End Connectivity 3 3 3 3 3
Reklam 3 2- 2- 2- 3
Sökfunktion 3- 2- 2 3 -
Utvecklingsgränssnitt 2+ 1 1 3 -

I nästa kapitel, “Analys”, kommer tabellen ovan att analyseras. Bland annat kommer
det att beskrivas på vilket sätt det är lämpligt att använda tabellen och dess värden. I
kapitlet kommer även resultatens säkerhet och trovärdighet att tas upp, d.v.s. hur stor
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risken är att de resultat som redovisats i detta kapitel till viss del är missvisande. Ett
kriterium som framförallt kommer att genomgå denna utvärdering är “Prestanda”-
kriteriumet, där enbart en betygsgrundande källa användes. Dessutom kommer
ASP.NET:s resultat att analyseras, främst med tanke på de kriterier där ett betyg
saknas p.g.a. ej färdiga produkter. Resultaten kommer även att analyseras och ett
försök att ta fram den mest lämpliga teknologin för att skapa webbportaler kommer att
göras.
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6 Analys

I detta kapitel kommer de resultat som togs fram i föregående kapitel analyseras.
Inledningsvis kommer en beskrivning av hur värdena i tabellen i föregående kapitel
lämpligen skall användas. Därefter kommer resultatens säkerhet att analyseras, vilket
följs av en djupare analys av de teknologier som saknar betyg för vissa kriterier.
Slutligen kommer ett försök att avgöra vilken teknologi som är mest lämplig för att
skapa webbportaler utföras.

6.1 Att använda tabellens värden

I detta delkapitel kommer det ges en genomgång om hur tabellens värden skall
användas. Det enklaste sättet att analysera tabellens värden är att räkna ut medelvärdet
på betygen för varje teknologi. Om detta görs får man följande värden.

1. ASP.NET – 3.0
2. ASP – 2.7
3. Coldfusion – 2.5
4. JSP – 2.1
5. PHP – 2.0

Eftersom ASP.NET enbart har fått betyg i fyra av de sju kriterierna, kan detta värde
inte anses vara korrekt. ASP.NET kommer analyseras djupare senare i kapitlet. Om
man enbart räknar ut medelvärdet på de fyra kriterier som ASP.NET erhållet ett betyg
i fås följande värden.

1. ASP.NET – 3.0
2. ASP – 2.8
3. JSP – 2.7
4. Coldfusion – 2.4

PHP – 2.4

Skillnaden mot den första listan är att JSP får betydligt högre betyg, medan
Coldfusion får lägre. I denna lista är dock ingen vikt på de olika kriterierna
inberäknade. Vissa kriteriers betydelse kan variera beroende på webbportalens
beskaffenhet. Prestanda är inte lika viktig om sajten inte beräknas få särskilt många
besökare. Dock blir prestandan av större betydelse ju fler besökare sajten har.

Även kriteriet reklam kan ha varierande betydelse. Om sajten inte kommer finansieras
genom reklam kan detta kriterium helt räknas bort. Dessutom går det, med de
teknologier som erhållit låga betyg, explicit programmera funktioner som motsvarar
kraven för de högre betygen.

Kriterierna “Inloggning och egna inställningar” samt “Autenticering och
auktorisering” bör beaktas som viktiga eftersom säkerheten och möjligheten att
skydda privat information givetvis bör finnas. En webbportal som inte kan ge goda
garantier att privat information skyddas från intrång kommer förmodligen inte bli
särkilt omtyckt.
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Back-End Connectivity har relativt stor betydelse. En teknologi som erhåller det lägsta
betyget för detta kriterium har inte möjligheten att koppla upp sig och använda sig av
en databas, vilket måste betraktas som väldigt begränsade för en webbportals
funktionalitet. Om ingen databas kan användas för att lagra information blir innehållet
och flexibiliteten i sajten väldigt begränsad.

Kriteriet “Sökfunktion” har likt prestanda och reklam varierande betydelse. I vissa
sajter, t.ex. där mycket information lagras, är behovet av en sökfunktion större än i en
sajt där mycket lite informationen lagras. För att snabbt och effektivt kunna skapa
applikationer med en teknologi är det viktigt att verktygen är kraftfulla. Därför är det
sista kriteriet, “Utvecklingsgränssnitt”, också relativt viktigt.

Det är följaktligen uppenbart att de medelvärden som presenterades ovan inte är
speciellt användbara och rättvisa. Eftersom även ett flertal av kriterierna i
utvärderingen varierar i betydelse beroende på webbportalens funktionalitet och
beskaffenhet, bör varje kriterium individuellt beaktas då en webbportal skall skapas.

6.2 Resultatens säkerhet

Med säkerhet menas här risken att ett resultat är felaktigt, d.v.s. att resultatet inte är
säkerställt. Betygen som tagits fram för de olika teknologierna i utvärderingen varierar
i säkerhet, främst p.g.a. avsaknaden av tillgängliga informationskällor och begränsad
tid. Eftersom utvärderingen i stor del baserades på litteraturstudier, är källornas
trovärdighet viktig. Som tidigare beskrivits anses majoriteten av källorna ha hög
trovärdighet, dock är vissa delar av utvärderingen enbart grundad på en källa, vilket i
viss grad försämrar säkerheten eftersom uppgifterna från denna källa inte har
kontrollerats mot andra källor.

Undersökningen av de olika teknologiernas prestanda grundades helt och hållet på
Rapozas (2000) artikel och tester. Ett försök att hitta liknande utvärderingar gjordes,
men artiklar med tillräckligt hög trovärdighet kunde inte hittas under arbetets gång.
Om mer tid för genomförandet hade funnits, kunde större vikt lagts ner på att hitta fler
liknande undersökningar, vilket hade förbättrat undersökningen ännu mera.

Även kriteriet som beskriver de utvecklingsverktyg som finns tillgängliga för
administration och utveckling grundades i stor del på Rapozas undersökning. Detta
medför att även detta kriterium har samma brister som undersökningen av prestanda.
En ytterligare aspekt som inte beaktas i utvärderingen är teknologiernas ålder.
Eftersom JSP är en relativt ny teknologi, är det rimligt att anta att utvecklings- och
administrativa verktyg är färre i antal och sämre p.g.a. detta. Om man jämför PHP och
JSP för detta kriterium, har båda teknologierna erhållit det lägsta betyget. Dock har
PHP funnits i betydligt längre tid än JSP, vilket innebär att PHP har haft längre tid på
sig att utveckla verktyg, vilket i sin tur innebär att PHP borde ha ett lägre betyg än
JSP. Dock visas detta inte någonstans i undersökningen eftersom kraven för de olika
betygsnivåerna inte innehåller eller beaktar denna typ av information.

Övriga kriterier är starkt bundna till teknologins funktionalitet, varvid böcker som
beskriver teknologiernas beskaffenhet framförallt har använts som informationskälla
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till dessa. Eftersom de böcker som användes har hög trovärdighet, anses betygen som
framtagits för dessa kriterier också ha större trovärdighet. Emellertid upplevdes
böckerna som beskriver PHP och Coldfusion aningen för triviala och inte tillräckligt
avancerade, vilket innebär att även artiklar i tidskrifter och på webben användes som
komplement för att erhålla tillräcklig kunskap för att kunna utdela korrekta betyg.

6.3 Avsaknad av betyg

ASP.NET saknar betyg i tre av de sju kriterier som togs med i utvärderingen.
Anledningen till att något betyg inte kunnat sättas är att teknologin fortfarande inte är
helt färdigt. Eftersom ASP.NET på sätt och vis är en uppföljare till ASP, är det
emellertid lämpligt att anta att det bör uppnå de betygnivåer som ASP erhållit.

Prestanda är svårt att uttala sig om eftersom inga jämförande tester med någon av de
andra teknologierna i utvärderingen kunde finnas. Om ett test hade funnits skulle det
emellertid vara problematisk att föra in de resultat i detta arbete eftersom testet
förmodligen inte är gjord på samma sätt. Enligt Microsoft kommer dock prestandan
för ASP.NET vara bättre än ASP, tack vare dess helt nya plattform och anpassning för
webbapplikationer. Dock är detta fortfarande spekulationer som bör tas med en nypa
salt. Det man däremot bör uppmärksamma är att ASP erhöll det högsta betyget för
prestanda, och det vore definitivt uppseendeväckande om ASP.NET har betydligt
sämre prestanda än sin föråldrade föregångare.

I ASP används Visual Studio 6 och Microsoft Scripting Editor som de primära
verktygen för administration och utveckling. I en förhandstitt av betaversionen av
Visual Studio 7 (VS7) berättar Brian Noyes att VS7 fokuserar på utveckling av webb-
och distribuerade system. Det finns även en mängd wizards som automatiserar
användandet av webbtjänster. Sammanfattningsvis menar Noyes, att Microsoft har
tagit de bästa egenskaperna från VS6 och utökat det med produktiva verktyg som
speciellt är användbara vid webbutveckling. Om dessa uppgifter stämmer bör
ASP.NET erhålla det högsta betyget för sina verktyg, eftersom ASP i det närmsta
uppnådde det högsta betyget.

Det tredje kriteriet som ASP.NET inte erhöll något betyg i var Sökfunktion. I ASP
används Microsoft Index Server som är inbyggd i Windows 2000. Huruvida
ASP.NET är kompatibelt med denna produkt eller om en annan liknande produkt har
utvecklats, lyckades jag inte hitta någon information om.

6.4 Vilken teknologi är mest lämplig?

Att ta reda på vilken teknologi som är mest lämplig för att skapa webbportaler är
svårt. Oerhört många aspekter spelar in när man ska ta fram den teknologi som bör
användas. Som tidigare nämnts beror det bl.a. på hur stor trafik sajten beräknas få,
vilket inriktning den har och hur avancerad funktionalitet som skall skapas.

I problembeskrivningskapitlet beskrevs de förväntade resultaten på utvärderingen. I
huvudsak antogs ASP.NET få höga betyg, främst p.g.a. Microsofts egna berömmande
ord om teknologin. I de kriterier som ASP.NET erhöll något betyg nådde det
uteslutande upp till de högsta nivåerna. Även för de kriterier där ett betyg inte kunde
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bestämmas, tycks ASP.NET ha goda förutsättningar för att få höga betyg. Detta
betyder att ASP.NET förmodligen snabbt kommer bli en stark utmanare till att bli den
mest utbredda och populära teknologin för att skapa webbapplikationer.

ASP har höga betyg för alla kriterier och har inga uppenbara svagheter när
webbportaler skall skapas. JSP är fortfarande en väldigt ny teknologi som hela tiden
utvecklas och utökas, vilket gör JSP väldigt intressant i framtiden. PHP är helt gratis
och påminner funktionellt mycket om ASP. Coldfusion är enklast att lära sig och
kräver i regel mindre kod än de andra teknologierna i utvärderingen för att utföra
webbportalsspecifika funktioner.

Som synes har alla teknologier i utvärderingen olika styrkor och svagheter, vilket gör
det svårt att ta fram just en teknologi som är allra lämpligast för att skapa
webbportaler. För att kunna säga att en teknologi är bättre än de övriga, anser jag att
det krävs att denna teknologi har högre betyg än de övriga i alla kriterier. Dock finns
det ingen teknologi, om man bortser från ASP.NET som inte har betyg för alla
kriterier, i utvärderingen som uppnår dessa krav, vilket förhindrar en kröning av den
definitivt mest lämpliga teknologin för att skapa webbapplikationer. Emellertid är det
inte helt osannolikt att ASP.NET kan erhålla denna titel när det slutligen släpps,
eftersom mycket tyder på att ASP.Net även kommer få höga betyg i de återstående
kriterierna.
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7 Diskussion

I detta kapitel kommer det diskuteras huruvida problemställningen är löst på ett
tillfredställande sätt och om önskade resultat har uppnåtts. Diskussionen behandlar det
uppnådda resultatet från utvärderingen ur ett antal olika aspekter samt erfarenheter
och svårigheter som uppstått under arbetets gång.

7.1 Problemställning

Problemställningen som beskrivs i kapitel 3 anser jag vara skarp och lättförståelig.
Genom att läsa problemställningen går det enkelt och snabbt att förstå vad arbetet går
ut på. Enligt problemställningen skulle den teknologi som var lämpligast att använda
för att skapa webbportaler tas fram. Dock visades det sig att ingen teknologi var så
pass mycket bättre än övriga teknologierna i utvärderingen att den kunde titulera sig
som den absolut mest lämpliga i alla avseenden. Emellertid är det möjligt att, med
hjälp av de resultat som utvärderingen gav, dra upp vissa riktlinjer för vilken
teknologi som kan vara lämpligt att välja beroende på den funktionalitet och
beskaffenhet som en specifik webbportal skall ha.

7.2 Vald avgränsning

Avgränsningen av dels teknologier och dels kriterier visade sig vara lagom stor för att
arbetet skulle hinnas med på utsatt tid. Tack vare detta kunde utvärderingen
genomföras på ett grundligt och noggrant sätt. Detta medförde också att resultaten
från utvärderingen blev som förväntat, och kunde sammanfattas i en översiktlig tabell
där alla betyg återfinns. Om fler teknologier eller fler kriterier tagits med i
utvärderingen skulle mindre tid kunna läggas ner per teknologi och kriterium, vilket
skulle kunna lett till att resultaten blivit mindre säkra och grundliga.

7.3 Vald metod

Den metod som valdes för att angripa problemet är jag nöjd med. Genom att utföra en
litteraturstudie kunde tillräcklig information för att lösa problemet relativt enkelt
hittas.
Intervjuer skulle möjligtvis kunnat förbättra arbetet något, eftersom det då vore
möjligt att t.ex. få svar på tekniska frågor beträffande de olika teknologierna som
uppstod under arbetets gång. Dock är det, som beskrevs i metodkapitlet, svårt och
tidskrävande att hitta personer som har tillräcklig kunskap om ämnesområdet. För att
radikalt förbättra arbetet kan man tänka sig att på egen hand skapa en egen
implementation av en webbportal med varje teknologi. Detta skulle medföra att det
skulle vare lättare att själv skaffa sig en uppfattning om hur lätta och effektiva
teknologierna är att arbeta med. Dock förhindrade den begränsade tiden detta.

7.4 Erfarenheter

Det avsnitt som var svårast och mer komplicerat än väntat att utföra var
genomförandet. För att kunna ge korrekta betyg till teknologierna, krävdes det att
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man, innan själva utvärderingen inleddes, satte sig in i teknologierna och skaffade sig
en överblick över vad som är möjligt att utföra med teknologin. Momentet där
kriterierna togs fram var något enklare och mindre tidskrävande än väntat. Eftersom
bakgrundskapitlet utförligt beskrev webbportalsbegreppet var det relativt enkelt att
med hjälp av detta ta fram den funktionalitet som måste kunna skapas med teknologin
för att en webbportal skall kunna skapas.

Grundtanken med arbetet är ta fram den teknologi som är mest lämplig för att skapa
webbportaler. Efter att analyserat resultaten var det svårt att ta fram en teknologi som
är mest lämplig för oliks slags portaler. Alla teknologier har både styrkor och
svagheter, och ingen teknologi bör betraktas som olämplig för att skapa webbportaler.
Emellertid tycks ASP.NET vara en teknologi som har goda utsikter att bli ledande
inom webbutvecklingsområdet.

Resultaten som togs fram i utvärderingen kan användas för att hitta den teknologi som
är mest lämplig för att skapa en specifik webbportal. Tack vare att
genomförandekapitlet innehåller en hel del teknisk information om teknologierna, kan
rapporten även användas för att få en introduktion till hur programmering med
teknologin går till. På vissa kriterier förekommer även kodexempel som visar hur den
beskrivna funktionaliteten kan implementeras.
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8 Slutsatser

I detta kapitel kommer slutsatser från arbetet att tas fram och diskuteras. En
sammanfattning kring problemet och valt arbetssätt samt en presentation av resultaten
kommer att ges. Dessutom kommer en återknytning till de förväntade resultaten från
kapitel 3 göras. Slutligen ges ett antal förslag för fortsatt arbete inom problemområdet.

8.1 Problem och resultat

Målet med detta arbete är enligt problembeskrivningen att utföra följande utvärdering.

Vilken av dagens teknologier för framställandet av dynamiska hemsidor är
lämpligast att använda vid utveckling av webbportaler.

För att lösa problemet togs det inledningsvis fram ett antal kriterier som karakteriserar
webbportaler samt ett antal teknologier som var intressanta att undersöka. Följande
kriterier karakteriserar en webbportal och ansågs därför lämpliga att utvärdera.

• Inloggning - möjlighet att via en webbsida göra en inloggning och på så sätt
få tillgång till privat och skyddad information.

• Utföra egna inställningar - möjlighet att själv kunna anpassa en sida och
göra inställningar på den.

• Autenticering och auktorisering - möjlighet att förhindra otillåten åtkomst
av information.

• Sökfunktion - möjlighet att göra en sökning mot antingen portalens databas
eller mot webben.

• Prestanda - hur snabbt och effektivt en webbserver kan exekvera webbsidor
skapade med teknologin.

• Reklam - möjlighet att implementera banners och annan reklam.
• Näthandel - möjlighet att kunna skapa webbaserade försäljningstjänster.
• Back-end connectivity - möjlighet att använda sig av andra datakällor, t.ex.

databaser och COM-objekt.
• Utvecklingsgränssnitt - gränssnittets förmåga att göra fel lättare att upptäcka

och svårare att göra, samt dess förmåga att göra komplexa algoritmer lättare
att implementera.

För att arbetet skulle kunna genomföras på den avsedda tiden, begränsades antalet
teknologier i utvärderingen till de fem mest intressanta och lämpliga. Följande
teknologier togs med i utvärderingen:

• Microsofts Corporation’s Active Server Pages 3.0
• PHP (Hypertext Preprocessor) 4.02
• The Apache Group’s Tomcat 3.2 Beta 5, JSP (JavaServer Pages)
• Allaire Corporation’s Coldfusion Server Professional 4.5.1
• Microsoft Corporation’s ASP.NET
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I genomförandet utvärderades varje teknologi för varje kriterium. Varje teknologi
erhöll ett betyg på skalan 1 till 3. I vissa fall förekom även att ett ’+’ eller ’-’ sattes ut
för att markera en speciell styrka eller svaghet hos teknologin. Betygsnivåerna
bestämdes innan själva utvärderingen av de olika teknologierna inleddes, vilket
betyder att de betyg som de olika teknologierna erhöll inte är relativa. Detta innebär
att även andra teknologier i framtiden kan utvärderas på exakt samma sätt som de
teknologier som utvärderades i detta arbete.

De betyg som de olika teknologierna fick för respektive kriterium presenteras i
nedanstående tabell.

Kriterium ASP JSP PHP Coldfusion ASP.NET
Inloggning och inställningar 2 3 2 2 3
Autenticering och auktorisering 3 3 3 3 3
Prestanda 3 1 3 2 -
Back-End Connectivity 3 3 3 3 3
Reklam 3 2- 2- 2- 3
Sökfunktion 3- 2- 2 3 -
Utvecklingsgränssnitt 2+ 1 1 3 -

Hur värdena i tabellen bör användas beskrivs i kapitel 8.2.

Resultaten från utvärderingen blev som förväntat en tabell där de olika betygen lätt
kan överskådas. ASP.NET antogs, mestadels p.g.a. Microsofts egna lovord, vara en
ypperlig teknologi för att skapa webbportaler. Under utvärderingen kunde emellertid
ASP.NET inte utvärderas i tre av de totalt sju kriterierna. I de kriterier där det däremot
kunde utvärderas erhöll det uteslutande det högsta betyget, vilket ger en föraning om
att teknologin faktiskt är så bra som Microsoft påstår.

Eftersom ingen av teknologierna är bättre än de övriga för alla kriterier, går det inte att
ta fram en teknologi som kan anses som den mest lämpliga i alla avseenden. Dock har
ASP.NET erhållit det högsta betyget för de fyra kriterier där det genomgått en
utvärdering, vilket innebär att ASP.NET förmodligen är den mest lämpliga teknologin
för att skapa webbportaler.

8.2 Riktlinjer för val av teknologi

När en teknologi skall väljas för att skapa en webbportal, bör lämpligen tabellen ovan
användas för att utreda vilken teknologi som är mest lämplig. Det man bör beakta när
man väljer teknologi är vilken funktionalitet som skall ingå i webbportalen. Om t.ex.
ingen reklam skall förekomma på sajten, kan detta kriterium helt räknas bort ur
utvärderingen. Samma resonemang gäller för kriteriumet Sökfunktion. Prestandans
betydelse beror på hur hög belastning sajten beräknas få. Om belastningen beräknas
bli låg kan även prestandakriteriumet tas bort ur utvärderingen.

Om sajten inte skall innehålla några stora mängder information är det inte heller
nödvändigt att avancerad funktionalitet för att skapa sökfunktioner finns med. Det kan
också finnas tillfällen då informationen på sajten inte behöver förändras, vilket
innebär att en databas för att lagra information inte är nödvändig. Om detta är fallet



8 Slutsatser

55

behöver inte Back-end connectivity tas med i utvärderingen. De två sista kriterierna,
inloggning och egna inställningar samt autenticering och auktorisering, är inte
nödvändiga om sajten inte använder sig av ett inloggningssystem.

Som synes måste alla kriterier beaktas när en teknologi skall väljas. Dessutom är det
lämpligt att väga de olika kriterierna för att komma fram till vilken teknologi som är
mest lämplig. Dock är ingen av teknologierna i utvärderingen så olämpliga att de inte
kan användas för att skapa en webbportal.

8.3 Förslag till fortsatt arbete

Det som jag anser vara mest intressant att utföra i den närmsta framtiden är en
komplett utvärdering av ASP.NET när det släpps. Efter att läst igenom de
förhandstittar som tar upp information om de kriterier där ett betyg inte kunde ges i
denna utvärdering, tycks även dessa kriterier uppnå höga betyg. Dock är det i nuläget
svårt att uppskatta exakt hur bra betyg ASP.NET kommer erhålla.

Det finns även ytterligare ett antal punkter som i framtiden är intressanta att
genomföra m.h.a. detta arbete. Dessa punkter gör dels de resultat som utvärderingen
gav mer säkerställda och de ger dels förslag på hur arbetet kan uttökas i omfattning.

• Konstruera en lämplig teknologi för att skapa webbportaler som har det högsta
betyget för varje kriterium.

• Utvärdera de teknologier som delvis p.g.a. begränsad tid valdes bort från
utvärderingen.

• Utvärdera nya teknologier och jämföra dess resultat med de teknologier som
redan genomgått en utvärdering.

• Modifiera en befintlig teknologi till att bli bättre på att utveckla webbportaler.
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