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Indledning 

Velkommen til Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms – ASP.NET udvikling med C# 

og VB.NET. Denne første udgave (man kunne fristes til at kalde den version 1.0) er 

udgivet stort set samtidig med, at Microsoft frigav .NET 4.0 i april 2010. Og den 

handler om, hvordan man kan bruge Microsofts udviklingsteknologi ASP.NET 4.0 

Web Forms, der primært er baseret på sider og kontroller, til at skabe serverapplika-

tioner med en brugerflade bestående af HTML og JavaScript (på side 64 omtales 

kort to andre Microsoft-webteknologier).  

Bogen er tænkt som en lærebog i ASP.NET 4.0 Web Forms både til privat anvendel-

se, i forbindelse med undervisning og til ansatte i virksomheder, som udvikler i 

ASP.NET. Der er et detaljeret indeks sidst i bogen, så den også egner sig som op-

slagsværk. 

De første kapitler er en introduktion til grundlæggende web- og ASP.NET-

udvikling, og de danner grundlaget for resten af bogen. Selv om man på forhånd 

kender til den form for udvikling, bør man skimme kapitlerne igennem for at være 

sikker på, at man ikke har for store huller i sin viden. Eksempelvis kan man godt 

have udviklet i teknologier som PHP, JSP eller ASP.NET uden at vide, hvad en 

cookie reelt er. I teknologier med et højt abstraktionsniveau, som ASP.NET, behøver 

man ikke nødvendigvis den viden, men hvis man kender til cookies, og værktøjer 

som kan afsløre, hvordan de fungerer, er man meget bedre hjulpet, når man skal til 

at skrive kode, der anvender cookies. Det samme gælder den grundlæggende forstå-

else for page-frameworket,som er hjertet i ASP.NET (Web Forms) udvikling – hvis 

man ikke har godt fat i det, bliver ASP.NET meget sværere, end det behøver at være. 

Efter de indledende kapitler er resten af bogen dedikeret til de forskellige elementer i 

ASP.NET. Bogen afsluttes med et par appendikser, som kan læses separat – herun-

der en tjekliste over, hvad man skal gennemtænke, inden man begynder på et nyt 

projekt. 
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Forudsætninger 

Bogen henvender sig til alle, som har programmeringsmæssig erfaring, og som ger-

ne vil lære, hvordan man bruger ASP.NET 4.0 Web Forms. Med programmerings-

mæssig erfaring menes, at man helst skal kunne programmere, mens det i princippet 

er ligegyldigt, hvilket sprog man har erfaring med. Det vil være en fordel, hvis man 

kender C# eller VB.NET, fordi man så ved lidt om, hvordan .NET-platformen er 

skruet sammen, kender sprogsyntaksen og har kendskab til Visual Studio. Men hvis 

man kommer fra andre teknologier, som eksempelvis Java, er det også muligt at 

bruge bogen til at lære ASP.NET. Det vigtigste er, at man har et grundlæggende 

kendskab til objektorienteret programmering. Man kan ikke bruge bogen til at lære, 

hvordan man programmerer i C# eller VB.NET – det kræver en grundlæggende 

programmeringsbog. Ud over programmeringserfaring vil det være en fordel, at man 

kender til grundlæggende HTML. Ikke at man skal være bekendt med alle HTML-

opmærkninger, men man skal helst vide, hvad HTML og tilhørende standarder er. I 

starten af bogen bliver man introduceret til begreber og teknologier som HTTP, coo-

kies, JavaScript med videre, men et grundlæggende kendskab til, hvordan internettet 

er skruet sammen, vil være en stor fordel. 

Programmeringssprog i bogen 

Selve .NET-platformen, som ASP.NET bygger oven på, kan bruges med mange 

forskellige programmeringssprog, hvor de mest populære er C# og VB.NET (der er 

nogenlunde lige mange udviklere i hver ”lejr”). Derfor er alle eksempler i bogen vist 

i både VB.NET og C#. Der er i realiteten ikke meget, der skiller de to sprog fra hin-

anden, bortset fra syntaks, og de steder, hvor der er forskel, vil det blive beskrevet 

grundigt. Der er dog en tydelig forskel på anvendelsen af VB.NET og C# i de meto-

der, der afvikles, når der sker en hændelse fra eksempelvis en kontrol. Typisk vil 

eksempelvis hændelsen Click fra en knap (Button) resultere i opmærkninger og til-

hørende kode i VB.NET som følger: 
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<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /> 

 

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs)  

 Handles Button1.Click 

 

End Sub 

 

Koden, som er skabt af Visual Studio, binder knappens Click-hændelse sammen 

med metoden ved hjælp af Handles-kodeordet, som det fremgår. I C# ser det lidt 

anderledes ud: 

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"  

onclick="Button1_Click" /> 

 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

 

I C# bindes metoden Button1_Click til knappens Click-hændelse direkte i opmærk-

ningerne. Der er i praksis ingen forskel på de to måder – i begge vil Button1_Click 

blive afviklet, når der klikkes på knappen – og for ikke at bruge plads til at gentage 

opmærkninger er C#-metoden brugt i alle bogens eksempler. Måden, hvorpå C# 

binder hændelser til koden, virker dog også uden problemer i VB.NET (man dropper 

blot Handles-kodeordet og angiver hændelsesmetoden i opmærkningerne – præcis 

som i C#). Man skal altså ikke undre sig over, at bogen ikke bruger Handles-

kodeordet ligesom den kode, Visual Studio skaber. Resultatet bliver det samme. 

ASP.NET-projekttyper 

Man kan skabe to forskellige ASP.NET Web Forms-projekter i Visual Studio – et 

website og en webapplikation, og der er en del forskel på de to typer både under 

udvikling, test og især distribuering. Et website oprettes gennem New Web Site… 

på File-menuen, og en webapplikation gennem New Project… på File-menuen. Her-

efter vælges ASP.NET Web Application på listen over mulige projekter. 
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Et website er det mest simple at have med at gøre – primært fordi det under udvik-

ling er baseret på en fast mappestruktur, og fordi det er nemt at kopiere filer fra ud-

vikling til produktion. En webapplikation er især god i situationer, hvor man ønsker 

professionel styring af et projekt – herunder versionsstyring og distribuering – og det 

skyldes blandt andet, at en webapplikation har sin egen project- og solutionfil i Vi-

sual Studio. 

I en læreproces er det derfor nemmest at arbejde med et website, der i øvrigt også er 

den mest udbredte ASP.NET-projekttype. Og derfor vil bogen bruge et website til at 

beskrive de forskellige elementer i ASP.NET. Selv om man efterfølgende skal ar-

bejde med projekter baseret på en webapplikation, vil man sagtens kunne benytte 

bogen som lærebog. Langt de fleste af de grundlæggende principper og elementer er 

de samme som i projekter baseret på et website.  

I slutningen af bogen findes et appendiks, som nærmere sammenligner de forskellige 

projekttyper. 

Links 

Der er en del links i bogen, og mange af disse er meget lange. For at undgå at skulle 

vise links i sin fulde længde er de forkortet ved hjælp af det glimrende danske site 

kortlink.dk. Således vil et link som: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open_source_software_facilities 

der både optager plads i bogen, og tager lang til at skrive i browserens adresselinje, 

blive vist som: 

http://kortlink.dk/7krf 

Tak til kortlink.dk for tilladelsen til at bruge tjenesten i denne bog.  

Bagest i bogen findes i øvrigt en liste over samtlige links. 
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Bogens website 

Til slut skal det nævnes, at bogen har sit eget lille hjørne på nettet på adressen  

http://www.bogenomaspnet.dk 

Her vil man kunne finde information om bogen samt eventuelle tilføjelser og rettel-

ser. 

God fornøjelse med bogen! 

Odense, juni 2010 

Michell Cronberg 

  



Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms er for dig, der gerne vil lære at bruge 
Microsofts populære ASP.NET-teknologi til at udvikle websites, eller som 
mangler en god dansk opslagsbog om ASP.NET. 

Bogen kommer hele vejen rundt i ASP.NET 4.0 Web Forms og er opdelt i 
følgende kapitler:

• Introduktion til .NET og Visual Studio
• Grundlæggende webprogrammering
• Grundlæggende ASP.NET-programmering
• Serverkontroller
• ASP.NET AJAX
• Tilstand
• Design
• Avanceret udvikling og brug af kontroller
• Data i ASP.NET
• Navigering
• Beskyttelse af sider
• Fejlhåndtering og overvågning 
• Konfigurering og distribuering

Ud over gennemgang af teorien bag de forskellige komponenter i ASP.NET 
er bogen fyldt med gode eksempler (koden er vist både i C# og VB.NET), 
ligesom der er mange gode råd og henvisninger til ressourcer på nettet.

Bogen er skrevet af Michell Cronberg, som har mange års erfaring med 
ASP.NET – både som underviser, foredragsholder og konsulent. Han har  
tidligere udgivet flere bøger og hæfter om programmering. 

Baseret på ASP.NET 4.0 Web Forms frigivet i 2010


