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Förord
Vi vill börja med att tacka vår handledare Mattias Schertell för hjälp och stöd under våra år på 
Medieteknik. Ett stort tack går även till elektronikföretaget Mobiltech AB för att de gav oss 
chansen och möjligheten till att utveckla ett skarpt projekt. Då detta är en viktig erfarenhet för 
oss när vi senare ska ut på den hårda arbetsmarknaden, som speciellt utgör IT sektorn.  

Framtidens utveckling ställer höga krav på dynamiska webbapplikationer som t ex gör det 
möjligt för handhavare att själv administrera och redigera innehåll efter egna önskemål och 
behov. Detta leder även till högre krav på kunskap hos dem som utvecklar dessa 
webblösningar. För att ett sådant här komplext system skall fungera gäller det att man som 
utvecklare tänker till främst när det gäller säkerhet och att man bygger ett lätt hanterbart 
system som med tiden kan utvecklas efter behov utan större modifieringar.

Ju mer utvecklingen av IT går framåt, ökar behovet och möjligheterna för avancerade tjänster 
och produkter som underlättar för användarna, oavsett om de är utvecklare, administratörer av 
en webbplats eller är en vanlig användare som t.ex. skall köpa något från sidan.

Det finns olika tekniker för att framställa sådana här interaktiva system inom webben. I 
dagens läge finns det ett fåtal stora aktörer som konkurrerar om andelar av marknaden. Även 
om alla inte tar betalt för sin teknik. De tre stora teknikerna är Microsofts .NET, SUN 
Microsystems J2E samt Zends PHP. Den teknik man väljer beror i högsta grad på vilken 
plattform man kanske redan använder inom andra informationsområden samt kostnad och 
vilka värderingar man antingen har som enskild individ eller som ansvarig på ett företag.

Som utvecklare inom alla datorrelaterade miljöer gäller det alltid att försöka blicka framåt och 
inte bara se inom den förutspådda framtiden, så att man inte bara blir en del av flocken utan 
även är en del av dem som bygger framtiden.
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Sammanfattning
Elektronikföretaget Mobiltech AB i Karlskrona, Blekinge, var i behov av en ny 
webbapplikation och visade sitt intresse i att låta oss utveckla en ny mer dynamisk lösning åt 
dem. Deras mål med systemet var att de själv enkelt via ett webbadministrations gränssnitt 
skulle kunna redigera alla information på deras företags webbsida.

Systemet som helhet omfattas av kategorier, informationssektioner samt en erbjudande panel. 
Som via en lösning av kod struktur och design, som vi från grunden byggt upp för att passa de 
behov som finns, bildar en administrerbar sida.

Vi utvecklade projektet genom att använda oss av PHP5 och MySQL5. Dessa tekniker är 
något som vi har använt oss av genomgående under våra år på utbildningen. Vi valde dessa 
tekniker efter att ha övervägt fördelar och nackdelar samt undersökt andra lösningar som vi 
känner till. Vi valde även dessa mjukvaror på grund av att vi kände att vi hade mest kunskap 
och tillit till dem, samtidigt som de skulle fylla våra mål och önskningar på ett smidigt och 
effektivt sätt. När det gäller den visuella biten valde vi att använda oss av de standarder som 
finns, XHTML 1.1 Strict och CSS2.

För att nå vårat slutmål på detta projekt använde vi oss av de kunskaper vi tidigare skaffat på 
vår utbildning mot webbteknik, samt genom ett engagerat sökande kring de informations bitar 
som vi sedan tidigare inte kände att vi riktigt behärskade eller ens fått möjlighet att tillämpa.

Abstract
Electronic company Mobiltech AB in Karlskrona, Blekinge, was in need of a new web 
application and showed us their interest in letting us develop a new more dynamic solution for 
them. Their goal with the system was that they in an easy way through a web administration 
interface should edit all information on their company website.

The system like a whole part should contain categories, information sections and an offer 
panel. Which trough a solution of code structure and design, that we from the ground 
developed to fit the needs we had, forms an administrative able page.

We developed this project with the use of PHP5 and MySQL5. Those techniques are 
something that we in general have been using under our years here on the education. We 
choose those techniques after been considering advantages and disadvantages and by 
checking up other solutions we knew about. We also choose these software’s because we felt 
that we had more knowledge and trust in those, simultaneously as they should full fill our 
goals and wishes in a smooth and effective way. When it comes to the visual part did we 
choose to use the standards that exist, XHTML 1.1 Strict and CSS2.

To achieve our final goal on this project did we use our knowledge’s who we had got under 
our education towards web techniques, and through a engaged search process around these 
information parts who we felt we didn’t know well since before, or even had a opportunity to 
apply.

Keywords
Webbapplikation, web application, PHP, MySQL, 
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning
När tillfälle till externt arbete gavs, valde vi att skaffa ett skarpt projekt för att kunna 
inkludera i vår portfolio för framtiden. Under våren 2006 har vi nu därför arbetat med vårat 
slutgiltiga examensarbete åt ett elektronikföretag som är beläget i Karlskrona. De var i behov 
av en mer dynamisk webbapplikation som de själva enkelt skulle kunna administrera. Detta 
gjorde därför att vi var tvungna att utveckla allt från grunden, både vad det gäller design av 
grafiska element och den tekniska lösningen i form av kod arkitektur. Det har resulterat i att vi 
under ett antal hektiska veckor har erfarit en intressant, givande och kreativ 
utvecklingsprocess kantad av febrilt arbete.

Systemet som vi har utvecklat består av informationssidor med tillhörande produkter som de 
själva kan anpassa via ett webbgränssnitt. Med detta medföljer även en standardiserad statisk 
design som är expanderbar efter informationsmängd.

Som grund till utvecklingen av produkten så använde vi oss av redan tidigare vunna 
kunskaper från vår tid här på Medieteknik. Vi valde även att se framåt mot den nya tidens 
webblösningar och söte därför efter nya intressanta områden att undersöka och implementera i 
den slutgiltiga produkten.

Varför?
Som utvecklingsmiljö valde vi till det här projektet att använda oss av fria mjukvaror som 
PHP5 och MySQL5 då vi anser att dessa lösningar står för den nya generationen av 
webbteknik. Detta grundar vi på våra personliga åsikter och erfarenheter då vi känner att man 
får bäst helhetsintryck och förståelse av dessa tekniker. De gamla företagen driver mer sina 
sidor på rutin och gamla vanor men man märker att fler och fler yngre företag väljer att 
tillämpa1 dessa lösningar istället för t ex. dyra alternativ som .NET. Detta tycker vi visar på att 
både PHP och MySQL är pålitligt och här för att stanna.

1 Top 1000 Application Server Survey: (http://www.port80software.com/surveys/top1000appservers/)
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Kapitel 2 – Projektplan
Det här har varit en 15 veckors kurs där vi började med att skriva en detaljrik projektplan som 
beskrev vårt mål, syfte och vilka metoder vi skulle använda för att nå vårat mål med att nå ett 
bra resultat. Projektplanen innehåller även en schemalagd tidsplan2 där vi har strukturerat alla 
veckors arbetstillfällen och handledningsmöten samt förutbestämda examinations dagar från 
yttre part så som programledning. Den hela projektplanen skall utgå från en förutbestämd 
mall som gäller alla studenter på utbildningen och fungerar som en grund för 
utvecklingsprocessen kring arbetsfasen.

Mål
Tanken med det här projektet är att få utlopp till att få testa och specificera så mycket som 
möjligt av tillämpningar inom webben. Att på så sätt kunna ta del av sina faktiska kunskaper 
men även prova på nya intressanta lösningar och väva ihop dem för att slutligen nå ett resultat 
som man själv och mottagaren kan vara nöjd med. Ett resultat man skall kunna använda till en 
framtida portfolio. Tanken är att vi ska utveckla en applikation där kunden själv skall kunna 
administrera och sköta sin webbplats innehåll.

Syfte
Anledningen till att vi valde ett skarpt projekt är den att det känns som en större och viktigare 
utmaning för eventuellt kommande arbetsuppgifter. Man får enklare en inblick i rutiner och 
tillvägagångssätt och som slutproduktion på utbildningen vill man ha ett externt resultat man 
kan visa upp. I denna process hoppas vi kunna på att kunna tillämpa så mycket som möjligt av 
våra kunskaper och en gång för alla sammanlänka dem till en färdig gedigen produktion att 
kunna se tillbaka på samtidigt som vi utökar våra tekniska och praktiska kunskaper.

Metod
Vi har nu redan i början haft ett möte med beställarna för att på så sätt få en sådan bred 
kunskapsgrund som möjligt. Vi ska sedan successivt bygga upp applikationen från grunden 
med början av analyser, strukturer och design och kontinuerligt med detta ha kontakt med 
företaget för att på så sätt stämma av och utveckla projektet i önskad riktning. Arbetet är 
uppdelat i olika faser som ligger veckovis och ska på så sätt underlätta för del examinationer 
och fas byte. Tanken med del examinationerna är att ha en koll på hur långt vi kommit med 
projektet ställt mot vår projektplan, att stämma av, en markering för att gå över till en ny fas.
Detta görs tillsammans med handledare för att på så sätt även redovisa projektets utveckling.

Risker
De risker med projektet är områden och hopsättningar av information som fortfarande inte 
provats gemensamt i praktiken, men med hårt arbete och god planering så ska sådana problem 
undvikas. Tanken är att vi med vår tidiga planering och uppdelning av tidsplanen ska kunna 
förutse möjliga problem och på så sätt redan vara medvetna om dem.

2 Se bilaga Tidplan.

MEC004 - Kandidatarbete i medieteknik15p – vt2006



Mobiltech AB Webbapplikation 7 (18)
Eric Bäcklund och Johan Olsson  

Kapitel 3 – Veckorapporter

Databas utveckling
Den första veckan gick till att planera strukturer för databas och kod. Det gick hyfsat smidigt 
trots att vi fick sätta oss in i ett nytt program, Enterprise Architect. Vi träffades nere på skolan 
för att gå igenom planeringen för att på så sätt enklare få en inblick över varandras tankar. 
Vad det gällde databasen, så renskrev vi den i Enterprise Architect och med hjälp av detta 
program fick vi fram ett snyggt UML schema. Det enda som krånglade var inställningarna för 
FK (Foregin Key) och dessa fick göras separat via Adobe Photoshop. Även SQL-fil har gjorts 
för att enkelt kunna implementera databas modellen på olika datorer.

Design och grundmall
Vi lade de första grunderna för designen och arbetade med att få fram ett passande 
färgschema efter deras logotyp. Vi arbetade även med att strukturera upp en ny layout3 efter 
bild och text4. Tyvärr glömde vi att ta bilder när vi besökte företaget, så vi diskuterade att Eric 
skulle besöka företaget vid ett senare tillfälle och komplettera med foton. Annars kom vi en 
bra bit på vägen och veckan därpå planerade vi för att tillverka en grafisk mall och även 
utarbeta denna design till redig grafik och XHTML/CSS. Vi försökte att ses så mycket som 
möjligt för att på så sätt utöka effektiviteten gruppen emellan.

Veckan därefter lades till att överföra designen till CSS. Det blev även som vi hade planerat, 
med en sväng förbi företaget för att ta bilder som ett komplement till grafiken. Något vi hade 
glömt när vi väl var där gången därpå. Annars flöt arbetet på bra, förutom det lilla strul vi 
hade med att få det att se lika ut i både Explorer och Mozilla, men det löste sig tillslut. Vi 
arbetade även någon dag hemifrån och sammanstrålade sedan via MSN och skolans e-post. 
Just på den biten fungerade arbetssätter helt bra.

Databas och inloggning
Perioden som följde tilldelade vi inloggning systemet. Det blev även fortsatt arbete med CSS 
mallen. Sedan blev Eric dessvärre sjuk. För att underlätta inför kommande vecka så gjorde vi i 
ordning början på inloggningsfunktionen med cookie stöd. Det här för att sedan bara behöva 
koppla till databas och andra kommande funktioner och kontroller som vi nu istället valde att 
lägga vår tid på. Det är bra att båda har tillgång till ett stabilt Internet, så att vi på så sett kan 
ha en aktiv diskussion med både filer och konversation utan att behöva träffas. Det var mest 
när vi behövde diskutera de större bitarna som vi valde att ses för att kunna ha ett mer givande 
samtal för båda parter.

Sedan så slutförde vi inloggningssystemet och dess funktioner. Arbetet utvecklades som 
planerat och det största problemet vi hade bestod av att Eric hade suttit i en äldre version av 
WAMP och Johan satt med den senaste versionen. Detta resulterade i att koden kring mysqli 
biblioteket i PHP inte fungerade på samma sätt på dessa servrar. Efter en tids testande kom vi 
fram till att detta var problemet och vi löste det genom att utveckla så allt fungerade på den 
senaste versionen Vi lyckades även lägga grunden för vår ”page” funktion. Tyvärr hemsökte 
även denna vecka oss en förkylning, men vi lyckades i alla fall hålla oss inom planeringens 
ramar.

3 s. 11,  Don´t Make Me Think!, Don´t Make Me Think A Common Sense Approach to Web Usability
4 s. 37, Elements (Type), Design Basics for Creative Results
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Meny och informationsfunktion
Veckan därpå började det hända saker. Vi implementerade början av meny och rubrik 
systemet, efter att ha fått inloggningen att fungera. Samtidigt implementerade vi även stöd för 
att kunna redigera text. Vi träffades så ofta som möjligt för att på så sätt få ut så mycket som 
möjligt under arbetet, som vi tyckte gick bra denna vecka. Arbetet var i fas med planeringen 
och inga större problem dök upp. Ibland var det några små skillnader i CSS tolkning mellan 
Internet Explorer och Mozilla Firefox, som gjorde att det ställde till det när vi implementerade 
något, men det gick oftast att fixa till. Nu återstod bara några finslipningar på CSS mallen 
trodde vi, men så visade det sig inte vara.

Sammankopplingar gjordes och funktioner fördes samman emellan oss. Efter att vi fick 
information och uppdateringar av menyer att fungera med allt vad det gällde redigerings 
möjligheter och länkaktiverande. Vissa uppdateringar i databasen gjordes och på grund av det 
fick även senare denna veckan uppdatera vår tidigare UML schema.. Allt annat gick som 
planerat, utöver ett litet problem som gjorde att vi funderade över att använda oss av en själv 
expanderbar design i höjdled, men som det såg ut med vår CSS mall vid denna tidpunkt, så 
fick vi ändra något på den för att möjliggöra denna funktion.. Som vanligt arbetade vi vidare 
tillsammans för att enklast möjligt reflektera över utvecklingen och driva arbetet framåt efter 
planeringen.

Erbjudande och bildfunktioner
De följande veckorna arbetade vi med erbjudande och fil uppladdnings funktioner, vi fick 
dessa att fungera. Allt började ta mer form. Det var lite små justeringar här och var att ställa in 
som slutliga lösningar men överlag så gick projektet som det var planerat och det började ta 
sin slutgiltiga form. Det mesta rullade på bra och det enda som egentligen var något problem 
var höjdledsfrågan som återstod sedan tidigare och vi valde att lägga lite kraft på detta. Trots 
att vi inte lyckades lösa detta problem vi denna tidpunkt heller, kände vi att vi låg bra till och 
kunde arbeta i ett behagligt tempo.

Tiden därefter ägnade vi åt att utveckla fler metoder kring bildfunktionerna som vi tidigare 
hade implementerat. Menyerna fungerade bra och det som behövdes göra var kring 
presentationsområdet och kring den grafiska mallen, som behövde uppdateras. Vi låg bra till 
med planeringen och företaget fick se en betaversion av produkten, nu när vi kände att den 
nått en komplett bild. Vi hörde även en massa olika rykten kring slutdatum men vi beslutade 
att följa den tidsplan som vi sedan tidigare fått godkänt på och vi ansåg att den därför skulle 
vara korrekt. Det gick även bra att sammanfoga våra enskilda funktioner till gemensamt 
resultat och den processen var lärorikt, trots att vi i tidigare skede planerat detta. Arbetet 
fortsatte likt föregående veckor med att vi satt tillsammans Både socialt och tekniskt så har vi 
känt att detta varit det bästa för vår utveckling.

Nu var hemsidan i stort sätt klar och vi arbetade med att lägga ni några små detaljer i 
designen, så som ikoner för att öka användarvänligheten. Vi ändrade även på färgschemat en 
gång till samt skickade bilder på vår produktion till företaget. Funktionaliteten var korrekt och 
det återstod bara en del finslipning av Explorer/Firefox kompatibiliteten. Vi siktade på att bli 
klar kommande vecka och tänkte som vanligt arbeta tillsammans. Hela koden gicks igenom 
och kommenterades bättre för att skapa en mer lätt överskådlig struktur för att i senare 
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ögonblick kunna uppdateras enklare. Vi hoppades på att kunna följa schemat och detta trodde 
vi inte skulle vara några problem, om vi bara fick till kompatibiliteten.

Slutfasen
Hemsidan blev helt klar som vi hade förutspått. Vi lyckades till slut lösa alla problem som 
gällde några småsaker och slutligen kompatibiliteten mellan webbläsarna. Det kändes som vi 
lyckades följa tidsplanen bra och det var väldigt skönt att veta att alla saker äntligen var 
färdiga. Vi hade tidigare tagit kontakt med Mobiltech, men de hade i detta skede fortfarande 
inte hört av sig. Det kändes lite retfullt då vi faktiskt hade lagt ner så pass mycket tid som vi 
hade gjort. Bortsett från detta gick allting bra.

Under följande vecka arbetade vi med att grundlägga arbetet kring redovisningen som vi 
skulle ha på fredagen samma vecka. Vi strukturerade även redovisningsmaterialet och tog 
skärmdumpar som behövdes. Vi diskuterade presentationsmöjligheter och strukturer och på så 
sätt fick vi en grund att bygga vidare på. Vi kompletterade redovisningsmaterialet efter hand 
när vi kom fram till nya idéer. Vi kände att arbetet gick mot sitt slut och att allt gick som 
planerat, vilket gav oss en bra känsla. Vi visste även att vi efter första examinationstillfället 
skulle få mer vinklar och förslag till förbättringar inför redovisningen för allmänheten, något 
som vi tyckte skulle vara behövligt. Vi gick även igenom slutreflektionens grunder för att på 
så vis enklare få en helhetsbild och inför kommande veckas skrivande kanske få några nya 
idéer och uppslag.
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Kapitel 4 – Reflektion

Projekthantering
Eftersom vår externa uppdragsgivare inte var så särskilt insatt i webbteknik och inte hade 
några speciellt krav förutom att några av menyerna skulle bort samt att deras erbjudande 
sektion skulle ligga till höger på alla sidor gav det oss väldigt fria händer. Detta gjorde att vi 
fick möjligheten att själv utveckla idén vidare så att det skulle bli ett så intressant och givande 
examensarbete som möjligt för oss.

Denna möjlighet tog vi vara på och försökte göra en så pass avancerad webbsida som möjligt 
utefter den tänkbara tiden samt den kravspecifikation som vi fått. Genom att vi tog chansen att 
kombinera och använda tidigare visioner och tekniker som vi inte förut riktigt arbetat med i 
den fulla skala som vi hade hoppats på, lyckades vi utforma en givande och utmanande 
projektplan som uppfyllde både våra egna mål samt de krav som var utformade.

I ett externt arbete är det viktigt att redan i planeringsstadiet tillverka en så pass specifik 
planering eller kravspecifikation som möjligt som även ställer krav på beställaren i fråga och 
inte bara utvecklarna. Då det i ett senare skede kan bli mycket extra arbete i fall något skall 
göras på ett annat sätt än det man tidigare trott. Detta är speciellt viktigt då uppdragsgivarna 
inte förstår tekniken som används och inte kan relatera till den, då måste man försöka locka ut 
detaljerna genom att ställa specifika frågor. Nu har vi inte råkat ut just för detta problem, men 
vi har verkligen förstått idén med en bra kommunikation mellan parterna, för att få ut det 
mesta av ett samarbete. Efter att vi diskuterade mycket kring det här under vår egen 
projektexamination med närvarande personer.

En annan sak som också är viktig att ett projekt på en sådan här nivån tas på fullt allvar och 
att företaget i fråga har tillräckligt med inblick i sådana aktiviteter att de kan axla rollen som 
ett respektfullt och kunskapsgivande centrum.  I vårt fall har det tyvärr varit så att vi har fått 
hamna i skymundan för deras andra högre prioriteter vilket i sin form har fått oss att känna oss 
mer som något de har styrt och ställt med och haft som de själva velat handhava oss. När man 
kommer till ett sådant skede så uppstår lätt frustration och funderingar kring har man sedan 
ska gå tillväga vad det gäller kontakt och utvecklande och detta kan i sin tur leda till onödiga 
tidsförluster i projektprocessen och stillestånd i kontaktförbindelserna. 

När det gäller våra egna initiativ till kommunikation tycker vi att vi har skött det så bra som 
möjligt. Genom att vi tog kontakt vid de tillfällen då vi behövde kritik och synpunkter från 
deras sida. Nu i efterhand med den nyvunna kunskapen med att jobba mot beställare så 
kommer vi i framtida uppdrag att vara mer försiktiga och noggranna och ha en mer utvecklad 
dialog från början så att vi fort undanröjer missförstånd eller får klarhet i situationer som 
sedan skulle kunna uppstå. Detta borde ligga i allas intresse då det även kan liga ekonomiska 
faktorer bakom hela utvecklingsprocessen.

Om man nu ser över projektets gång och plockar ut fördelar och nackdelar så kan man säga att 
en stor fördel var att inte de ställde större krav på oss och detta resulterade i att vi själva som 
sagt kunde utforma det mesta av funktionaliteten i arbetet som vi själva önskade och 
behagade. Om man ska titta närmare på nackdelarna, så blev friheten de gav oss ett problem 
då kommunikationen från deras sida inte var tillräckligt bra, utan bristfällig och seg vilket 
resulterade till det sämre i utvecklingsfasen. Deras saknad av stöd i styrningen av synpunkter 
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och avstämningar på resultatet gjorde att vi själva inte riktigt visste om resultatet var bra eller 
hur vi skulle gå tillväga härnäst.

Projekt- och produktionsprocess
Vi kände och visste redan från början att det skulle vara bättre och bli effektivare 
produktionsprocesser av arbetet om vi tillsammans styrde och utvecklade projektet. Detta 
hade vi kunskap om på grund av att vi sedan tidigare arbetat tillsammans under andra 
omständigheter både inom webb och både inom andra ämnen. 

Under hela projektet försökte vi att träffas och diskutera samt utveckla arbetet tillsammans, 
för att på så sätt undkomma de missförstånd och hinder som kan uppkomma om man t ex 
arbetar enskilt med vissa uppgifter. Vi försökte undvika att sammanstråla materialet via 
Internet som annars brukar vara en populär kommunikationskanal. Men vi tycker att det 
fungerar mest till mindre former av lösningar och i större projekt är det viktigt att bibehålla 
den sociala och öppna gemenskapen. För att på så sätt tillsammans få inblick och kunna 
diskutera och styra arbetets gång utan risk för missförstånd eller bortfall av kreativa idéer och 
underlag.

Eftersom vi arbetade utefter denna princip så blev resultatet som vi förväntat oss, kanske även 
över förväntan då vi under produktionens gång diskuterade och skapade nya idéer som vi 
sedan realiserade. Dessa idéer var sådana som vi kanske inte hade kommit på om vi suttit 
enskilt. Vi tror även att arbetsproceduren gjorde så att vi höll vår planering så pass bra att vi 
fick tid att fördjupa oss inom andra intressanta lösningar som vi var intresserad av att 
utforska, samtidigt som vi gjorde ett bra arbete på alla funktioner som vi hade planerat från 
början.

När det gäller kod arkitekturen och de klassbibliotek vi skapat, känner vi att de är så pass bra 
strukturerade att koden kan bli användbar i framtida projekt. Detta är något som vi redan i 
planeringsstadiet tänkt på och under produktionsprocessen har vi kunnat efterleva dessa 
punkter som är en viktig del i utvecklingsfasen.

Hela sidan utgår efter samma struktur när gäller databashantering, redigering, visning och 
innehåll. Först så inkluderas de klasser som behövs för vald sida, sedan så skapas ett databas5 

objekt som skickas vidare till de klasser som behöver databas åtkomst. Sedan så inkluderas en 
”header” som består av designmallen med tillhörande meny, efter det utförs den uppgift som 
vald sida har, t.ex. lägga till en kategori6 (för att detta ska få ske måste man vara inloggad) 
eller visa någon information. Sist så inkluderas en ”footer” som innehåller erbjudande 
sektionen samt sidfoten.

Kunskapsutvecklande
De mål vi hade redan från början var att införliva så mycket kunskap som möjligt i projektets 
utveckling. De områden vi mest hade tänkt utveckla våra kunskaper praktiskt i var säkerhet, 
bildhantering, objektorientering och utökad databas funktionalitet.

När det gäller säkerheten så var vi mest intresserade av att kontrollera användarinformation 
som sedan används som databas anrop. Vi märkte efter en viss forskning att det fanns flera 
bra funktioner inbyggda i PHP som vi sedan kunde implementera i en egen lösning som vi 

5 Se bilaga db.php
6 Se bilaga admin_add_category.php
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sedan kunde använda oss av. För att förhindra att skadlig kod som kan t ex. hämta ut lösenord 
ur en databas så använde vi oss av flera metoder, först så kollar vi så att det är rätt antal tecken 
sedan så lägger vi på ”slashes” (som är den viktigaste delen). För att ytterligare säkerhetsställa 
en korrekt XHTML så omvandla vi alla inmatade alla speciella tecken så som å, ä, ö till de 
motsvarande HTML koderna.

Vi kände sedan tidigare redan till PHP innehåller ett grafik bibliotek men ingen av oss hade 
tidigare använt oss av det. Efter att vi fått fil uppladdningen att fungera korrekt gick vi vidare 
med att implementera funktioner som automatiskt skulle skapa små versioner av bilderna som 
användaren väljer att skicka upp mot servern. Detta visade sig vara relativt enkelt att utföra. 
Vi använde detta bibliotek till att automatiskt skapa små ”thumbnails”7 när de laddar upp 
bilder. Detta på grund av att minska den totala storleken när det är möjligt t ex. för att ladda in 
originalbilderna under erbjudande så använder vi oss av dessa små istället.

Eftersom PHP börjar bli mer och mer objektorienterat valde vi att utveckla efter denna metod, 
för att få tillgång till alla fördelar som det ger. En fördel är att koden kan bli enormt enkel och 
strukturerad, detta medför att klasserna kan bli återanvändbara, inte bara för detta projekt utan 
även för kommande produktioner. För att det ska fungera gäller det att man har god planering 
i förväg och att man tänker på att konstruera dem rätt, så de blir så avancerad och allmänna 
som möjligt.

7 s. 783, Graphics, PHP5 and MySQL Bible
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Kapitel 5 – Slutord 

Examensarbete
Nu så här i efterhand är vi båda två väldigt nöjd när det gäller webbsidans design och kod 
arkitektur och att vi blev klar då vi hade planerat. Vi är även nöjd med de nya kunskapar vi 
vunnit både inom undersökta områden, oplanerade områden och i att arbeta mot en beställare.

Det område inom arbetet som tog mest tid relaterat till funktion och storlek var designen och 
de flesta fallen i form av CSS. Databas och kod processen gick som vi hade tänkt oss utan 
större motgångar och stillestånd. Men dessa designproblem som bestod av olika 
kompatibilitetsskillnader mellan layouttolkningen av de olika webbläsarna var egentligen inte 
något större bekymmer utan det löste sig efter mycket felsökning.

Det är viktigt att inte ingå i ett projekt med tanken att allt ska gå som man själv tror när man 
har och göra med en extern beställare. Utan man måste vara medveten om att alla inblandade 
har olika tankar och erfarenheter. Det gäller att stämma av allt innan projektets början, så det 
inte dyker upp några oklarheter under utvecklingsprocessen som kan sabotera projektets 
framgång, genom t.ex. tids förlust och onödigt extra arbete.

Som tur är har vi nu inte råkat ut för något extra arbete eller tids förlust eftersom kontakten 
med beställare har varit bristfällig i form av svar, vilket i sin tur har lett till ett trögt utbyte av 
kommunikation. Vi hade rätt så fria händer när det gäller sidan, men när vi sedan ville av 
bestämma utvecklingsfasen för att se om de var nöjda med resultatet, gick kommunikationen 
dåligt eftersom de aldrig ringde upp. Det känns som att det beror på deras avsaknad att se 
vikten av vårat projekt, speciellt sett ur vår synvinkel. Det här arbetet är trots allt ett 
examensarbete, vilket vi påpekade för dem ett antal gånger. 

Utbildningen
Vad det gäller utbildningen så saknar den en röd tråd mellan de kunskaps utvecklande 
processerna. För mycket tid läggs på filosofiska tillfällen som inte bidrar till den färdiga 
helheten av ens utbildningsinriktning. I stället för att lägga tid på sådana här stunder så hade 
vi sett fler valbara kurser och andra viktiga akademiska bitar som kan vara nyttiga för en i 
framtiden. T ex företagsekonomi och vad för regler och bruk som riktar sig mot webben. 
Även de processer och betalningar som krävs av arbeten är något som är viktigt att känna till, 
vad man kan ta för ett verk och hur man lägger upp en lämplig presentation för en beställare. 
Pedagogiska lärare underlättar även för ett bredare kunskapsutbyte och det är viktigare att 
ställa en utbildning mot det faktiska arbetslivets förväntningar. När man börjar på högskola 
vet de flesta redan vad de vill och därför vore det bättre med redan inriktade grenar av 
hantverk utan att man först måste gå ett år och prova på andra medier. Tre år går fort och då 
behöver man lägga all tid mot samma slutmål av utveckling för att bli så bra som möjligt och 
möta verkligheten.

Något som vi har uppskattat under vår tid på Medieteknik är den frihet som ges mot gemene 
student. De möjligheter som utbildningen ger är att forma sitt arbete fritt inom målets ramar 
oavsett vilken inriktning du valt. Det är upp till ens eget ansvar att driva sitt arbete med hjälp 
av en handledare. Samarbetet mellan de olika inriktningarna har varit en givande process även 
om vi inom webbteknik gärna hade sett mer utvecklat samarbete med dem som studerar 
webbdesign.
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Ordlista
CSS Är en förkortning av Cascading Style Cheats och på svenska brukar 

man kalla det för stilmall. Detta är en teknik som används inom 
webbproduktion är möjliggör en mer separerad och lättuppdaterad 
struktur av design.

MySQL Detta är en fri relationsdatabas som vi har byggt hela vår 
informationsstruktur kring.

Objektorientering Ett sätt att programmera på där objekten kan integrera med varandra 
och där man underlättar för sig själv genom att generalisering kunna 
återanvända kod.

PHP En fritt skriptspråk lämpat för utveckling av webbapplikationer. Står 
för ungefär 50 % av världens webbplattformar.

XHTML Den senaste versionen av språket som man använder när man bygger 
hypertext sidor även kallade hemsidor.

MEC004 - Kandidatarbete i medieteknik15p – vt2006



Mobiltech AB Webbapplikation 16 (18)
Eric Bäcklund och Johan Olsson  

Bilaga – Tidplan

MEC004 - Kandidatarbete i medieteknik15p – vt2006



Mobiltech AB Webbapplikation 17 (18)
Eric Bäcklund och Johan Olsson  

Bilaga – db.php
// En databas klass som använder Improved MySQL (MySQLi).
class database {

// Information till MySQL servern (ip, användarnamn, lösenord, 
databas).

private $ip = 'ip';
private $username = 'användarnamn';
private $password = 'lösenord';
private $database = 'databas';
// MySQLi anslutnings variabel.
private $connection;
// Konstruktorn ansluter till MySQL servern och väljer databas 

via mysqli_connect.
public function __construct() {

$this->connection = mysqli_connect($this->ip, $this-
>username, $this->password, $this->database) or 
die(mysqli_connect_error());

}

// Kör en mysqli_query fråga beroende på parametern och 
retunerar resultatet.

public function query($sql) {
$result = mysqli_query($this->connection, $sql);
return $result;

}

// Försöker stänga en databas anslutning, retunerar true/false.
public function close() {

mysqli_close($this->connection);
}

}

MEC004 - Kandidatarbete i medieteknik15p – vt2006



Mobiltech AB Webbapplikation 18 (18)
Eric Bäcklund och Johan Olsson  

Bilaga – admin_add_category.php
// Inkludera de klasser som behövs.
include_once('../db.php');
include_once('php/account.php');
include_once('php/category.php');
include_once('php/input.php');
include_once('inc/header.php.inc');
// Kollar om man är inloggad.
if(!$account->checklogin()) {

header('Location: admin/index.php');
exit;

}

// Om man tryckt på lägg till kategori.
if(isset($_POST['newcategory'])) {
// Skapa ett input objekt och skicka med databas objektet.
$input = new input($db);
// Kontrollera antal tecken och lägg till slashes samt html omvandling.
if($input->check($_POST['requiredcategory'], 1, 20) && 
$input>check($_POST['subid'], 1, 6)) {
$name = $input->addslashes(htmlentities($_POST['requiredcategory']));
$subid = $input->addslashes($_POST['subid']);
// Skapa ett kategori objekt och skicka med databas objektet.
$category = new category($db);
// Kör lägg till funktionen i kategori objektet.
$category->add($name, $subid);
// Vidarebefordra till föregående sida.
header("Location: admin_categories.php");

// Stoppar vidare läsning av sidan (säkerhets åtgärd).
exit;
}

// Om något fel uppstod skriv ut det.
echo '<p class="error">Kunde inte skapa kategorin!</p>';
}
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