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Overordnet beskrivelse af opgaven 
Der skal udvikles et system til eksisterende hjemmeside der giver de besøgende på siden 
mulighed for at oprette en bruger for derefter at kunne se indhold der er skjult for personer 
der ikke er logget ind.  
 
Systemet skal også gøre det mulighed for brugerne at kommentere på indhold via deres 
bruger. Brugerne skal også have en profil hvor man kan se alle kommentarer de har lavet. 
 
Som side ejer skal jeg det være muligt at oprette, redigere brugere, slette og udelukke 
brugere, forhindre brugere i at kunne kommentere, se alle kommentarer på siden. 

Formål med projektet 
At teste ideen af om det kan benyttes, derfor er der kun behov for et proof of concept. 
Senere vil det færdige system så skulle udvikles, når yderligere behov er fastlagt og 
systemet er testet af som et proof of concept. 

Beskrivelse af opgaven i detaljer 
Opgaven inddeles i flere bidder og hver bid vises med skitser, link og beskrivelser. 
 
Frontend delen ( Det de besøgende ser ) 

1) Eksempel på en side med password beskyttet indhold  
a) En side der er beskyttet med skjult indhold skal vises ved at titlen på siden er 

synligt, og de første 200 tegn (Note: tegn og ord er forskellige ting og det er 
derfor vigtigt at definere præcis). Der skal efter de første 200 ord være  50 
tegn som er sløret, så de er svære at læse og benyttes som en overgang til 

boksen med login og brugeroprettelse knapper som vist på eksempel billedet 
nedenunder 

 
En live version med noget der ligner det ønskede kan ses her: 

https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE12137216/serieklummen-nyt-dystopisk-m
estervaerk-er-den-hidtil-bedste-grund-til-at-afproeve-amazon-prime/.  
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b) Ved klik på “opret bruger” knappen skal indholdet i boksen med rammen 
erstattes af en formular med felterne. navn, email, kode, gentag kode og en 
knap hvor der står “Opret bruger”.  
 
Udseendet på formular felterne og knappen skal følge resten af vores 
eksisterende side https://xxxxxxxxxxxx.dk 
 
Når en konto oprettes skal der sendes en email til brugeren med de 
oplysninger de har indtastet i ren tekst format. Mail teksten fremsendes 
senere. 

c) Ved klik på “log ind” knappen skal indholdet i boksen med rammen erstattes 
af en formular med felterne. email, kode og en knap hvor der står “log in”.  
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Ved forkert login skal der med rød tekst stå en fejl over det felt der indeholder 
en fejl. 
 
Er oplysningerne korrekte skal man blot få vist sidens fulde indhold. 
 

2) Når brugerne ser den password beskyttede side 
a) Når brugeren er logget ind skal de kunne se alt indholdet og i bunden 

af siden skal der være et felt hvor de ser deres navn i et felt de ikke 
kan redigere i samt et felt de kan skrive kommentarer i.  

b) Kommentar længden må være lige så lang brugeren ønsker den skal 
være. 

c) Der må ikke benyttes HTML, billeder eller smileys i kommentarfeltet. 
d) Felterne skal have samme udseende som resten af sidens felter. 
e) Som admin, skal man kunne klikke på navnet og få vist en liste med 

alle kommentarer lavet af den bruger. Udseendet hertil er ikke vigtigt, 
det skal bare være muligt at finde alle steder den bruger har skrevet 
en kommentar. Det kan være et link til administrationspanelet hvor 
man også kan udelukke brugeren m.m 

f) Andre brugere skal også kunne se kommentarer fra andre brugere, 
men kan ikke klikke på deres brugernavne 

3) Som administartor. 
a) Som administrator skal der være adgang til de punkter beskrevet nedenunder, der er 

helt op til udvikleren hvordan det laves, så længe funktionen er tilgængelig.  
b) Oprette brugere 
c) Redigere brugere 
d) Slette brugere 
e) Udelukke brugere 
f) Forhindre brugere i at kunne kommentere 
g) Se alle kommentarer på siden. 
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