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Overordnet beskrivelse og arkitekturskisse 
 

Arkitekturskisse av Conserto, som er utviklet i ASP.NET VB FrameWork 4.0 med bruk av code-behind filer, 

MS SQL 2008, og er bygget på MasterPage som fellemal. 
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Forsiden (Default.aspx): Dette er siden alle besøkende først vil møte. Utlisting av siste registrerte, aktive 

anmeldelse vises til venstre med tittel, ingress og ett bilde, hvor Repeater-kontrolleren er benyttet. På 

høyre side listes den nest siste anmeldelse og videre bakover, hvor ListView-kontrolleren er benyttet 

sammen med DataPager-kontrolleren. 

Antall utlistninger på høyre side kan endres i kontrollpanelet under administrasjon, dvs den/de som har fått 

tildelt rolle ’admin’ . Hvis anmelder ikke har lastet opp ett bilde, vises ett default bilde istedenfor. Linker til 

detaljsiden er lagt inn på overskrift, og alle ”Les mer” linker. 
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Detaljsiden (detail.aspx): Denne siden ser også alle besøkende, og hentes via en query string i URL-en, slik 

at besøkende har muligheten til og bokmerke den, og kan dermed lett finne fram til unike URL-er for alle 

anmeldelsene om de ønsker det. Fra anmelderens registreringsside har man tilgang til å sette opp, og endre 

bildebredde og bildets plassering, enten til venstre eller til høyre, samt dermed også mulighet for å vise 

bildet i full bredde. Når man klikker på bildet, hentes det fram i sin opprinnelige størrelse i nettleseren uten 

at bildets URL blir synlig med bruk av Server.Transfer.  

Her er FormView-kontrolleren benyttet. Navnet på anmelder hentes fram fra brukerens profil med 

Profile.GetProfile(”brukernavn”).navn.  
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Søk: (sok.aspx): Søk på enkeltord i søkeboksen øverst i midten på siden henter fram anmeldelser merket 

som aktiv av bruker (user/anmeldelse.aspx – se lengre nede i dokumentet) i en Gridview-kontroller, med 

søk på tekst i tittel, undertittel, ingress og hovedtekst. Linken på treffene går til detaljsiden som nettopp ble 

beskrevet, og hentes fram med query string som på forsiden, hvor ID-feltet identifiserer den unike posten 

som hentes fram fra databasen. 

Totalt inneholder søkesiden resultater fra tre typer forskjellige søk:  

 Søk likt for alle på et enkeltord i søkeboks på anmeldelser som er merket aktiv. 

 Utlistninger fra siden ”alle anmeldelser” for bruker på anmeldelser som er merket som aktiv. 

 Alle utlistninger fra siden ”alle anmeldelser” for ’admin’, også de som ikke er merket som aktiv. 

  

 

 

Logg in (login.aspx): Linken øverst til høyre er innloggingssiden for registrerte brukere. Her er standard 

Login-kontroller benyttet med sine innebygde valideringer, og man får etter godkjent innlogging direkte 

tilgang til siden for alle anmeldere (user/rediger.aspx) som beskrevet i kravspesifikasjonen. 

 

 

 

 

 



 Side 5 av 10  

Ny anmelder (nyanmelder.aspx): Her kan nye anmeldere registrere seg slik at de har mulighet for å 

anmelde konserter. CreateUserWizard-kontrolleren er benyttet, og ASP.NET konfigurasjonsverktøyet (med 

tilhørende database ASPNETDB.MDF) er benyttet for å gi registrerte brukere tilgang til egen mappe: user. 

 

 

Min side (user/user.aspx): Dette er det første som møter en nyregistrert bruker. Før man kan vite navnet 

på anmelderen, og liste dem ut, samt navngivelse av navngiver i anmeldelser, må brukeren legge dette inn i 

sin profil. E-post er allerede registrert, men allerede nå kan den endres om ønskelig. I tillegg har den 

nyregistrerte mulighet (ikke påkrevd) til å legge inn litt enkel innformasjon om seg selv. Dette er info som 

kan hentes frem i en eventuell senere utvidet tjeneste (se under Administrasjon for mer beskrivelse). 

På dette stadiet vises også en ekstra menylinje for innloggede (de med rolle ’admin’ får også en ekstra link). 

Det er lagt inn validering på om både fornavn og etternavn finnes, samt regulære uttrykk på gyldig e-post.  
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Merk: For allerede registrerte brukere blir også ChangePassword-kontrolleren synlig, til å endre passordet. 

Slik ser samme side ut når brukeren har registrert seg tidligere, og trykker på linken ”Min side”, dvs også de 

som er i ferd med å registrere seg ser samme ChangePassword-kontroller om de av en eller annen grunn 

velger å trykke ”Min side” istedenfor ”Registrer opplysninger”-knappen, vil man allerede på dette stadiet 

kunne endre passord siden medlemskapet allerede er opprettet, men ingen får tilgang til noen av de andre 

brukersidene før fornavn og etternavn er utfylt og registrert. 
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Alle anmeldere (user/rediger.aspx): For de som allerede er registrert, er dette siden man kommer til etter 

å ha logget seg inn. Admin har som nevnt fått en ekstra link i menyen (Administrasjon).  

For å teste Conserto som administrator, definert i rolle ’admin’, logg deg inne med følgende: 

Brukernavn: admin 

Passord: Aa@123  

Samme passord er brukt for enkelhets skyld for bruker, bruker2 og bruker3 (har ikke rolle admin). 

Listen til venstre viser alle registrerte anmeldelser, og en redigerlink til den som er innlogget som gir 

innlogget bruker tilgang kun til sine egne anmeldelser.  

Til høyre er listen over alle anmeldere, samt en ekstra link for å filtrere alle registrerte anmeldelser av 

navnet på brukeren. Man tas med til samme søkeside som viser listen over brukerens anmelderens 

(Sok.aspx). Kun den som har rolle ’admin’ får treff på anmeldelser om ikke er merket som aktiv.  

Antall utlistninger pr side kan styres fra kontrollpanelet i administrasjonen (rolle ’admin’), både antall 

anmeldelser til venstre, og antall anmeldere til høyre. 
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Ny anmeldelse (user/anmeldelse.aspx): Dette er siden for å registrere nye anmeldelser, eller redigere 

registrerte anmeldelser om man trykker på Rediger-linken vist på forrige side. Beskrivelsen til venstre på 

illustrasjonen viser hvilke felt som er tatt med. Feltet undertittel er i likhet med bilde ikke et påkrevd felt 

(ingen valideringssjekk), men tittel, ingress og hovedtekst må fylles ut får å kunne registrere, og de har 

valideringssjekk hvor RequiredFieldValidator kontrollere er benyttet (feltene kan ikke være tomme). 

Her har jeg lagt inn justeringsmuligheter for bilde som vises på visningssiden ved at anmelder kan angi side 

og bredde på bildet. Det er sjekk på om det er en fil av type bilde som blir lastet opp, og om bildet ikke 

overstiger den bildestørrelsen som ’admin’ har angitt via kontrollpanelet hvor bildestørrelse angis i antall 

MegaByte, både ved nyregistrering av anmeldelse, og ved redigering av eksisterende anmeldelse. 
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Screenshot av anmeldelse.aspx i redigeringsmodus: 
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Når man trykker på ”Bytt bilde”, skiftes bildetekstboksen ut med en FileUpload kontroller. 

Det er også lagt inn valideringsjekk med bruke av RequiredFieldValidator på bildebredden for at bredden 

holdes innenfor tillatte verdier, siden for små og for store bilder gjør designet mindre pent. 

 

 

Administrasjon (admin/admin.aspx): Dette er en egen side for den/de som er tildelt rolle ’admin’ 

for å vise hvilke muligheter man kan legge til etter egen idé. Her kan administrator(er) styre antall 

utlistninger på noen sider, samt angi tillatt bildestørrelse i antall MB. 

Her kan man feks utvide løsningen ved å la administrator først måtte godkjenne brukere som 

registrerer seg, hvor tjenesten da eventuelt automatisk sender e-post til ’admin’ om at en 

nyregistrert anmelder trenger godkjennelse av ’admin’ før brukeren kan poste nye anmeldelser 

(kanskje ved å sette Membership.GetUser().IsApproved = False etter at bruker har fått beskjed om 

at godkjennelse er nødvendig i en ny, egen side etter registrering), hvor det andre alternativt er 

direkte tilgang til å registrere anmeldelser automatisk etter nyregistrering av bruker slik som 

løsninger fungerer i dag (Membership.GetUser().IsApproved = True). 

Tanken med å ta med "Litt om din bakgrunn som konsertanmelder" i profilen, er at denne 

opplysningen eventuelt sendes på mail ved nyregistrering, samt også full endretilgang til all bruker-

info via et eventuelt redigeringspanel for alle registrerte brukere av Concerto. 

Alternativt kan denne siden også være en tilgangsside for å redigere brukernes anmeldelser, eller 

ved å sette useriøse anmeldelser som inaktive. 

 

 

  


