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Abstract

Interactive Web 2.0 - An advertising service for
www.djurplatsen.se

Isa Acar

Web 2.0 represents the next generation of creating interactive applications on the
Web. The purpose of this thesis was to develop a service tailored to Web 2.0
technology, where users can post ads for free. The platform is an advertising system
specially designed for animals. Surveys and interviews have been done; the result is
that today’s advertising services on the Internet are not interactive and user-friendly.

The users have the possibility to adapt different part of the system to their needs,
such as choice of themes. Moreover, the system is prepared to support different
languages.

The paper compares the different server-side languages, databases, and various AJAX
technologies that can be applied in the Web application.

The developed prototype is functional, but incomplete. It can be found on the Web at
www.djurplatsen.se. The buying section is not yet in, and language support is not
applied to all pages.

A survey has been done showing that the result of the developed advertiser system
indicates that it is interactive and user-friendly comparing to today’s advertising
services.

On the server side, PHP has been used as the programming language and MySQL as
the database.

The system is tailored to the most popular browsers available on the market so that
the system always looks the same regardless of which browser is used.

The essay concludes with a discussion of the problems encountered during the work
especially problems that cropped up with the different browsers. 

Different types of ideas are also mentioned which can be applied in the continued
development of the prototype.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Webb 2.0 står för nästa generations webbtjänster på Internet. Syftet med detta examensarbete var 
att utveckla en tjänst anpassat efter teknologin inom Webb 2.0, och ge användare möjlighet att 
lägga upp annonser helt gratis. Plattformen är ett annonseringssystem speciellt anpassat för 
information om djur. 
 
Undersökningar och intervjuer har gjorts, vilket tyder på att dagens annonseringstjänster på 
Internet inte är interaktiva och användarvänliga. 
 
Användaren skall ha möjligheten att anpassa en del av systemet efter sina behov, exempelvis val 
av teman. Dessutom är systemet förberett för att använda språkstöd. 
 
I uppsatsen jämförs olika språk på serversidan, databaser samt olika AJAX-tekniker som kan 
tillämpas i webbapplikationen. 
 
Prototypen som utvecklats är fungerande, men ofullständig, och finns att hitta på Internet, via 
www.djurplatsen.se. Funktionen för att köpa är ännu inte utvecklad och språkstödet har inte 
tillämpats på alla sidor. 
 
Resultatet av annonseringssystemet som utvecklats tyder på att den är interaktiv och 
användarvänlig. En undersökning har gjorts som styrker detta. På serversidan har PHP använts 
som programmeringsspråk och MySQL som databashanterare. 
 
Systemet är anpassad efter de mest populära webbläsarna som finns på marknaden så att 
systemet alltid ser likadant ut oberoende av vilken webbläsare som används. 
 
Uppsatsen avslutas med en diskussion kring de problem som uppstått under arbetets gång, 
speciellt problem som dykt upp med de olika webbläsarna. Den tar även upp vad man kan 
göra för att fortsätta utvecklingen av prototypen. 
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1. Inledning
__________________________________________________

Detta kapitel tar upp bakgrund, problembeskrivning, syfte, metod samt avgränsningen med 
uppsatsen.

__________________________________________________

1.1 Bakgrund

IT-utvecklingen har varit explosionsartad de senaste 20 åren inom t.ex. kassasystem, 
hemdatorer, mobiltelefoner, handdatorer och allt som finns omkring dessa system. Tyvärr har 
detta inneburit att vissa delar drabbats av växtvärk. Detta gäller speciellt webben, och som 
följd har vissa webbstandarder och olika teknologier inte riktigt följt med i utvecklingen. I och 
med detta har behoven av nya webbteknologier och standarder ökat avsevärt. 
Det är här uttrycket Web 2.0 teknologin kommer in.  För att förstå vad som händer på den nya 
webben behöver man insikt i de händelser som har lett fram till den. 
I slutet av 80-talet gick vi in i dataåldern och under 90-talet började man prata om 
informationssamhället. Man började ”surfa”, läsa nyheter, handla, söka information, blogga 
och dela med sig av sina intressen via Internet. Datorer uppkopplade till Internet blev så 
vanligt att det blev självklart att ha det i det vardagliga. 

Vi lärde oss utnyttja de teknologier som fanns. E-posten, elektroniska posten, ersatte i många 
fall brevskrivandet. Ordbehandlingsprogrammen och skrivarna gjorde det möjligt att spara 
och skriva ut dokument och ersatte i princip det traditionella sättet att skriva. Nya ord som 
t.ex. ”mejl”, ”webb”, ”surfa”, ”hemsida”, ”sajt”, ”blogg”, "chatt", "smiley" och "abuse" lades 
till vokabulären1.

Bakom all webbteknik finns olika tekniska standarder. Några standarder för att skapa 
webbsidor är t.ex. HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), 
XML (Extensible Markup Language), JS (JavaScript). De olika tekniska standarderna gör det 
möjligt att få olika delar av informationssamhället att fungera och kommunicera med 
varandra.
Problemet som lett fram till att man börjat prata om "den nya webben" är att många av de 
gamla standarderna blivit föråldrade. Alla ovannämnda standarder för webben är gamla och 
har minst 10-20 år i nacken. I och med att det tekniska samhället utvecklas för varje dag ökar 
såväl behoven för nya teknologier som nya standarder.
Olika standardiseringsorgan, som t.ex W3C, World Wide Web Consortium, försöker skapa 
nya webbstandarder eller förslag på sådana. 2

De senaste årens nyheter har rört sig om olika tekniska framsteg vilka i sin tur har öppnat upp 
nya möjligheter att göra kvalitativa applikationer på Internet. Det är bl.a. här Web 2.0 smyger 
in. Web 2.0 står för nästa generations webbtjänster. 

                                               
1 http://www.svenskaakademien.se/, 2009-03-21
2 http://www.w3.org/, 2009-03-21
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Begreppet Web 2.0 saknar en klar definition, men mycket går ut på att denna sorts 
webbapplikation skall vara interaktiv och användarcentrerad samt möjliggöra att i 
applikationerna skall användaren själv kunna skapa, ändra samt dela med sig av information, 
allt enligt O’Reilly och hans kompanjoner. Exempel på Web 2.0 applikationer är t.ex. 
Google.com3 och dess applikationer.

1.2 Problembeskrivning

Dagens djurannonseringssystem är fullt funktionella. Nackdelen är dock att de inte är så 
speciellt användarvänliga och har ett gränssnitt som inte är så särskilt tilltalande. De har inte 
heller tagit hänsyn till färgval samt layout vid utvecklingen. Dessa faktorer har en väldigt stor 
roll vid systemdesign. Tar man inte hänsyn till dessa faktorer påverkar detta naturligtvis 
besökarna på ett negativt sätt. Exempel på sådana sidor är www.djurannonser.se, 
www.djurparadiset.com och www.annonscentralen.com/Djur. Jag har utgått från intervjuer 
när jag har gjort denna bedömning, se bilaga 2.
Det är alltså viktigt att tänka på vilka strukturer i omgivningen, samt vilka kognitiva 
egenskaper hos människan, man måste ta hänsyn till vid systemdesign.
En bra designmodell innebär att användaren alltid skall kunna förstå hur ett systems olika 
delar samspelar och interagerar med varandra, att kunna förutsäga vad som händer vid olika 
åtgärder och handlingar.4

Ett gränssnitt betraktas som användarvänligt om det motsvarar människors behov och tar 
hänsyn till människors svagheter. De svårigheter vi upplever med datorer ligger oftare i en 
dålig design av gränssnittet än i brist på intelligens hos användaren.5

Därför kommer jag att ha detta i åtanke vid designen av gränssnittet samt layouten vid 
systemutveckling.

1.3 Syfte

Syftet med ”Interaktiv Web 2.0 Annonseringssytem” går ut på att utveckla en fullt fungerande 
tjänst där användaren har möjlighet att lägga upp djurannonser helt gratis. Det är viktigt att 
annonseringssystemet är interaktiv och användarvänlig. Systemet är i grund och botten ett 
annonseringssystem, där det är möjligt att lägga upp olika typer av annonser, som t.ex. säljes 
och köpes. 
Systemet skall förberedas för språkstöd.
Användaren skall även ha möjligheten att anpassa en del av systemet efter sitt behov, t.ex. val 
av teman.
När en användare väl lagt in sin annons, så ska det vara fullt möjligt för denne att radera
annonsen. Ett lösenord kommer att krävas av användaren för detta ändamål.
Det skall även finnas med en administrationssida, där det är möjligt för en administratör att 
logga in och därefter t.ex. kunna godkänna, redigera och neka annonser.

                                               
3 http://www.google.com, 2009-04-22
4 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, 2002
5 The Science Of Mind And Behavior (2nd Ed.), Passer & Smith
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1.4 Metod

Jag har ständigt haft kontakt med handledaren för att diskutera utvecklingen av projektet samt 
besluta vidareutvecklingen av applikationen. Vi gjorde upp en plan, finns som bilaga 1, med 
de tilltänkta faserna och tänkte över vilken metod som bäst skulle passa in i 
projektutvecklingen. Det visades sig att Agile Unified Process6 var mest lämpligt.
De kunskaper som behövdes för att utveckla den praktiska delen av projektet införskaffades 
genom följande:

Internet
 php.net
 mysql.com
 mootools.net

Böcker
 Beginning Databases with MySQL, Neil Matthew och Richard Stones, år 

2002
 MooTools Essentials: The Official MooTools Reference for 

JavaScript™ and Ajax Development (Firstpress), Aaron Newton, år 
2008

Med tanke på de ekonomiska aspekterna har jag valt att använda gratis mjukvara under 
arbetets gång, därmed behövs inga kostnader för detta examensarbete.

1.5 Avgränsning

För att begränsa examenarbetets omfattning så kommer jag inte att gå in på hur server-side 
språket PHP och databasen MySQL fungerar. Jag kommer inte heller att beskriva hur all 
mjukvara som jag använder fungerar.

1.6 Disposition

Nedan presenteras uppsatsens disposition samt om de kommande kapitel som den innefattar:

 Kapitel 2: Teori
Detta kapitel introducerar de metoder och tekniker som använts vid utvecklingen av 
projektet.

 Kapitel 3: Genomförande
Detta kapitel beskriver hur det praktiska arbetet genomförts med hjälp av de metoder 
och tekniker som behandlats i föregående kapitel.

 Kapitel 4: Resultat och Diskussion
Detta kapitel presenterar resultatet av den utvecklade prototypen. Diskussionen visar 
också vilka problem som stötts på under arbetets gång. Den sammanfattar även hur 
projektet kan komma att vidareutvecklas. Kapitlet avslutar uppsatsen med en 
diskussion kring de metoder och verktyg som använts under utvecklingen.

                                               
6 http://www.agilesweden.org/, 2009-04-13



8



9

2. Teori
__________________________________________________

Detta kapitel introducerar de metoder och tekniker som använts vid utvecklingen av projektet.

__________________________________________________

2.1 Webbapplikationer

En webbapplikation är en klientserver applikation som utnyttjar HTTP-protokollet för att 
kommunicera via nätet.
På klientsidan finns oftast webbläsaren som visar upp HTML-kod och på server sidan så finns 
det en webbserver som tillsammans med programvaran skickar HTML-kod tillbaka till 
klienten. HTML-koden kan finnas statiskt eller den kan skapas dynamiskt av program på 
serversidan.
Program som skapar HTML-koden kan vara skrivna i ett konventionellt språk, som t.ex. Perl, 
Assembler, C/C++, Visual Basic och AppleScript, och de använder sedan CGI-protokollet för
att kommunicera med webbservern. Idag är det dock vanliga att man skriver i ett scriptspråk 
avsett för att skapa HTML-sidor som t.ex. PHP, ASP.NET och JSP.
Det behövs också en databas till en webbapplikation som t.ex. MySQL, SQL Server eller
Oracle. 

2.1.1 Web 1.0

Uttrycket Web 1.0 har aldrig funnits förrän nu, när Web 2.0 lanserades. Innan lansering så har 
det inte funnits någon versionsnumrering av webben.
I Figur 2.1.1 illustreras hur Web 1.0 fungerar i teorin. En webbläsare anropar webbservern 
med en begäran om att få hämta en ny sida.

Figur 2.1.1 Illustrerar hur Web 1.0 fungerar i teorin.

Webbserver

Databas

Webbläsare

Skicka begäran / hämta 
helsida
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2.1.2 Web 2.0

Det viktiga med Web 2.0 ligger i hur man ser på sina besökare, de som kommer att använda 
webbplatsen. Enligt Tim O'Reilly, som är en Web 2.0-guru och expert inom Web 2.0, är den 
största skillnaden att den som utvecklar sidan samtidigt ska se sig själv som besökare av 
sidan. Den nya webben handlar också om att skapa nya tjänster och komma på nya sätt att 
använda nätet.  Informationssökning, spridning, shopping, bloggning och fotodelning är bara i 
början av sin utveckling, menar O'Reilly. Det var i Oktober 2004 som O’Reilly funderade i 
dessa banor och myntade ordet Web 2.0, samtidigt startade han den årliga Web 2.0 
konferensen.7

I Figur  2.1.2 illustreras hur Web 2.0 fungerar i teorin. 
I Web 1.0 hämtar man alltid hela webbsidor. I Web 2.0 kan man hämta godtycklig 
information och använda detta för att uppdatera delar av webbsidan. Ska man t.ex. uppdatera 
ett fönster i en Web 2.0 applikation så behöver man inte ladda om hela sidan, utan det räcker 
med att man skickar en begäran till webbservern som i sin tur skickar information tillbaka 
som kan användas för att uppdatera fönstret. På så sätt kan man utveckla webbapplikationer 
där interaktivitet och användarvänlighet är det centrala begreppet i applikationen. 
I Prototypen som jag har skapat, så är det möjligt att välja både län och kommun. All 
information om län och kommun hämtas från databasen, Vid val av län så skickas begäran om 
att få reda på vilka kommuner som tillhör det valda länet. Därefter uppdateras kontrollen som 
listar alla kommuner. 
I Web 1.0 så skulle man ha varit tvungen att ladda om hela sidan för att lista de tillhörande 
kommunerna, men tack vare Ajax tekniken i Web 2.0 så uppdateras enbart kontrollen som 
listar kommunerna.
Detta är bara ett enkelt exempel på hur Web 2.0 fungerar i teorin. 

Figur 2.1.2 En förenklad bild på hur Web 2.0 fungerar i teorin.

                                               
7 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, 2009-04-03

Webbserver

Databas

Webbläsare

Skicka/hämta helsida

Uppdatera delar av sidan
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2.2 CSS

CSS är ett språk som används som stilmall för olika webbapplikationer. Den beskriver och 
formger t.ex. hur typsnitt, textstorlek, justering av text/bilder, och objekt skall visas i ett 
dokument av typ HTML eller XHTML.
Utvecklingen av CSS har tagit HTML ett steg längre då formateringar och effekter inte finns i 
HTML standarden. Detta möjliggör att man kan återanvända samma stilmall i alla sidor som 
man utvecklar, vilket reducerar laddningen av sidan i webbläsaren. I och med att samma 
stilmall används för varje sida behöver inte webbläsaren läsa in formateringsanvisningarna på 
nytt i de fall sidan laddas om.
I Web 2.0 används CSS för att dynamiskt ändra webbapplikationers utseende. Detta innebär 
alltså att sidan inte behöver laddas om för att ändra utseendet på webbapplikationen. Detta 
innebär alltså att man t.o.m. kan ändra utseendet på vissa delar av sidan, vilket kan vara 
väldigt uppskattande ifall detta tillämpas i en webbapplikation där man t.ex. skapar hemsidor.8

2.3 Databaser

En databas är en samling av data som är logiskt sammanhängande och organiserade. Den 
vanligaste typen av databasmodeller är relationsdatabasen. I fortsättningen är det 
relationsdatabaser som avses.
En relationsdatabas implementeras med tabeller som i sin tur består av rader och kolumner.
När man designar en databas så kan man rita ett ER-diagram vilket är en abstrakt och 
konceptuell representation av data som används i databaser. ER-Diagram är ett entitets- och 
sambandsdiagram där alla representationer ritas ut som olika figurer. Det viktigaste i ER-
diagram är att man kan visa upp relationer mellan olika slags objekt.

2.3.1 MySQL

MySQL, My Structured Query Language, är baserat på öppen källkod och är en av världens 
mest populära relationsdatabashanterare. Med sin snabbhet, tillförlitlighet och 
användarvänlighet har denna databashanterare blivit valet för många Web 2.0 utvecklare. 
Många av världens största och snabbast växande företag använder MySQL för att spara både 
tid och pengar för att driva sina stora webapplikationer och kritiska affärssystem. Detta 
inkluderar även industriella ledare så som Alcatel-Lucent, Nokia, Youtube, Wikipedia och 
Booking.com.
MySQL är en viktig del i LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python), som är en
snabbväxande organisation baserat på öppen källkod. Fler och fler företag använder LAMP 
som ett alternativ till dyr licensprogramvara på grund av dess lägre kostnad.
MySQL grundades och utvecklades ursprungligen i Sverige av två svenskar samt en 
finländare vid namnen: David Axmark, Allan Larsson och Michael "Monty" Widenius, som 
hade arbetat tillsammans sedan 1980-talet.
MySQL ägs, utvecklas och stöds nu av Sun Microsystems, en av världens största 
bidragsgivare till öppen källkod. 9

                                               
8 http://www.w3.org/Style/CSS/, 2009-04-16
9 http://mysql.com/, 2009-04-16
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2.3.2 SQL Server

Microsoft SQL Server är Microsofts databashanterare som underlättar organiseringen och 
hanteringen av data. Produkten erbjuder program som ger möjligheter till sökning, 
synkronisering och rapporteringen samt analys av databasen. 
SQL Server erbjuder även en väldigt hög nivå av säkerhet, pålitlighet och skalbarhet till 
alltifrån webbapplikationer till affärskritiska applikationer. 
Att skapa databaser i SQL Server är snabb och tillförlitligt. Det finns möjlighet att få tillgång 
till databasen både via datorer, mobiltelefoner etc.
Den senaste versionen av databashanteraren heter SQL Server 2008, och den finns i två olika 
versioner. Den klenare versionen heter SQL Server Express och har endast grundläggande 
funktioner för databashantering och är endast ämnad till för mindre server applikationer. Vill 
man använda de kraftfulla funktionerna för databashanteringen så måste man betala för det. 
SQL Server kan användas med Microsofts utvecklingsverktyg .NET och Visual Studio.
SQL Server har funnits sedan hösten 1988 och hade det kämpigt till en början. Det var först 
när Microsoft utvecklade en 32-bitars version som det började gå bra för databashanteraren.
Numera uppskattas denna produkt av flera miljoner användare över hela världen. 10

2.3.3 Oracle

Oracle Corporation grundades 1977 och är numera ett av de största mjukvaruföretagen i 
världen. Precis som MySQL och SQL Server är Oracle också en relationsdatabashanterare.
Med Oracle som databashanterare är det möjligt att reducera tiden för otillgänglighet, 
partionera och komprimera data för att köra anrop snabbare och använda mindre utrymme för 
datalagring. 
Oracle erbjuder stöd för bl.a. parallellexekvering vilket innebär att alla processorer utnyttjas 
på värdemaskinen på så sätt blir all data snabbt tillgängligt. Oracle har även stöd för Active 
Data Guard vilket innebär att vid en krasch är det möjligt att återskapa databasen.
Oracle används idag av många stora företag som snabbt behöver komma åt den stora 
databasen. Ska man utveckla mindre applikationer så kommer man aldrig upp i så mycket 
data att det finns någon stor fördel av Oracle databasen. Att använda Oracle till en mindre 
databas är alltså inget att föredra. Använder man däremot data med flera miljoner poster är 
Oracle att föredra och underlättar väldigt mycket vid databashanteringen.

2.4 Server-side språk

Det finns ett antal olika server-side språk vilket innebär att dessa språk tar hand om 
konstruktionen av de webbsidor som skickas tillbaka via webbservern. Nedan följer de största 
server-side språken som finns nu. 

2.4.1 PHP: Hypertext Preprocessor

PHP är ett populärt serverbaserat skriptspråk som används för att skapa dynamiska 
webbsidor. 

                                               
10 http://www.microsoft.com/sql/default.mspx, 2009-04-16
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Syntaxen i PHP är lånat bl.a. från programmeringsspråken C, Java och  Perl11.
PHP skapades 1995 av Rasmus Lerdorf och då stod förkortningen för Personal Home Page, 
men numera står det för Hypertext Preprocessor.12

Vilka applikationer kan man då skriva med PHP? Det är möjligt att använda PHP till vad som 
helst.
Koden i PHP skrivs direkt i HTML-sidan blandat med den vanliga HTML-koden. PHP koden 
är inte synlig för användaren då den först exekveras i servern innan den presenteras för 
användaren, detta är väldigt bra ur säkerhetssynpunkt då användaren endast kan se HTML-
koden,
I den senaste versionen av PHP, v5.0, har stödet för objektorientering och felhantering 
utökats.
För att använda PHP applikationer behövs en webbserver som stödjer PHP, den vanligaste är 
Apache Webbserver. PHP är plattformsoberoende och kan användas tillsammans med Apache 
både i Windows miljö samt i Linux miljö.

2.4.2 ASP.NET

Microsoft ASP.NET är en plattform som gör det möjligt för användare att skapa dynamiska 
webbsidor. 
När man utvecklar en webbapplikation i ASP.NET används utvecklingsverktyget Visual 
Studio där det är möjligt att skapa applikationen i visuell miljö. Som värdspråk i en .NET 
applikation kan man välja olika programspråk som t.ex. C#, Visual Basic.NET, J# och Ruby.
Till skillnad från PHP så skrivs koden i ASP.NET inte inne i HTML-sidan, utan den sparas 
separat i en fil kallat för Code-behind.
Utvecklingsmiljön i ASP.NET är gjord så att den ska likna en vanlig Windows applikation.
T.ex. alla knapptryckningar som man gör i HTML-formuläret kommer att på webbservern 
styras till motsvarande funktion som ligger i Code-behind filen.
En nackdel med ASP.NET är att den är plattformsberoende. Alla applikationer skapade i en 
.NET miljö måste på serversidan köras i en Windows miljö, därmed begränsas utvidgningen 
av ASP.NET. 13

På klientsidan finns det dock inga hinder för att surfa in på en applikationen utvecklat i 
ASP.NET.

2.4.3 JSP

JSP är utvecklat av Sun Microsystems. JSP är baserat på Java som är ett väldigt kraftfullt 
plattformsoberoende programmeringsspråk som gör det möjligt att flera olika enheter kan 
kommunicera med varandra. En Java applikation som är utvecklat i en datormiljö kan köras 
på alla slags enheter som är JAVA-baserade. 
Detta överföringssätt beskrivs av Sun akronymet WORA, som står för ”Written Once, Run 
Anywhere”. Miljontals datorer, mobiltelefoner, kassasystem och många andra elektroniska 
utrustningar använder Java plattformen.
För att skapa och utveckla dynamiska webbapplikationer används Java komponenterna Java 
Servlet API, JSP (Java Server Pages) och JDBC (Java Database Connectivity).

                                               
11 http://se.php.net/manual/en/faq.general.php, 2009-04-17
12 http://se2.php.net/credits.php, 2009-04-17
13 http://www.asp.net/, 2009-04-18
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JDBC hanterar kopplingen mot SQL databaser från webbapplikationen.
Java Servlet API tillåter utvecklare att skapa dynamiska webbapplikationer med språket Java. 
Allt från enkla personliga hemsidor till stora komplexa webbapplikationer kan utvecklas med 
servlets.
Precis som PHP och ASP.NET är JSP ett serverbaserat språk där JSP-koden kan skrivas in 
direkt i HTML-sidan. JSP har speciella ”Tag libraries”, vilket innebär att det finns ett 
bibliotek som definierar deklarativ och modulär funktionalitet som kan återanvändas av alla 
JSP sidor. Detta bibliotek minskar behoven att skriva in stora mängder av Java kod i JSP sidor 
genom att flytta funktionaliteten av taggarna till en taggimplementeringssklass.
En kombination av JDBC, JSP och servlet ger ett kraftfullt verktyg för att skapa mer 
avancerade webbapplikationer. 
JSP tillsammans med servlets bygger tillsammans upp HTML-sidan som skall genereras.14

Ett av de största utvecklingsverktygen som kan användas till Java är mjukvaran Eclipse som 
är plattformsoberoende. I denna utvecklingsmiljö finns det väldigt bra funktioner för bl.a. 
felsökning och en hel del andra möjligheter som underlättar en utvecklares vardag. 15

2.5 Interaktivitet

För att man ska skapa webbapplikationer som är interaktiva behövs AJAX-bibliotek med 
tillhörande ramverk. Dessa ramverk innehåller funktioner och klasser som gör 
webbapplikationen mer interaktiv och användarvänlig. Nedan följer lite mer djupgående 
information om olika existerande AJAX-bibliotek och dess ramverk.

2.5.1 AJAX

AJAX är en akronym för Asynchronous JAvaScript and XML. Kortfattat kan man säga att det 
är en grupp av olika tekniker som används för att skapa rika interaktiva webbapplikationer.
AJAX används för att hämta data från servern asynkront i bakgrunden utan att störa den
visuella på webbapplikationen. Akronymen AJAX har numera ändrats till Ajax just p.g.a. 
användningen av JavaScript och XML inte behövs samt att anropen inte behöver vara
asynkrona.16

Tack vare tekniker som bl.a. Ajax så har interaktiviteten och användarvänligheten på många 
webbapplikationer ökat.

                                               
14 http://java.sun.com/, 2009-04-18
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Eclipse, 2009-04-18
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/AJAX, 2009-04-18
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2.5.2 AJAX-bibliotek

Ett ramverk är en uppsättning av koder och funktioner som är återanvändningsbara till olika 
applikationer. Det finns en hel uppsjö av olika ramverk på nätet som använder Ajax-bibliotek. 
Alla dessa ramverk är väldokumenterade samt objektorienterade. Att jobba med dessa 
ramverk kan vara väldigt trevligt när man vill utveckla ett större projekt. De går även att 
använda till mindre projekt då man vill bibehålla den goda strukturen i projektet. Dessa 
ramverk är ofta enkla och kraftfulla och kan användas till mycket vad gäller interaktion samt 
användarvänlighet. 

Här är en lista med de största och mest populära AJAX ramverken samt en kort
sammanfattning om varje enskild ramverk. Sammanfattningarna är i princip direkt översatta 
citat från respektive hemsidor:

 Google Web Toolkit

Skapa AJAX applikationer i språket Java: Google Web Toolkit (GWT) är ett Java 
ramverk för mjukvaruutveckling som gör det enkelt att skriva AJAX-applikationer 
som t.ex. Google Maps och Gmail. 17

 Dojo

Dojo är baserat på öppen källkod, som är en AJAX- och Dynamic Hypertext Markup 
Language (DHTML)-verktygslåda skrivet i JavaScript. Dojo bygger på flera olika 
ramverk, det är därför det kallas för ett ”universiellt” ramverk.
Dojo utvecklades för att lösa några långvariga historiska problem med DHTML. 18

                                               
17 http://code.google.com/webtoolkit/, 2009-04-19
18 http://dojotoolkit.org/, 2009-04-19
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 Yahoo! User Interface Library

Yahoo! User Interface (YUI) -biblioteket är en uppsättning verktyg och kontroller 
skrivna i JavaScript, och som kan användas för att skapa rika interaktiva 
webbapplikationer med hjälp av tekniker såsom Document Object Mode (DOM)-
script, DHTML och AJAX.19

 Direct Web Remoting

Direct Web Remoting (DWR) är ett Java-bibliotek, som tillåter Javascript i en 
webbläsare att interagera med Java på en server och hjälper dig att hantera webbsidor 
enkelt med ett lyckat resultat.20

 Spry framework for Ajax

Spry framework for Ajax är ett JavaScript-bibliotek som är väldigt enkelt att använda 
men ändå har ett kraftfullt AJAX funktionalitet, som gör det möjligt för designers att 
skapa sidor som ger en rikare upplevelse för användarna. Spry är utformat för att 
minska komplexiteten av AJAX och låta designers enkelt skapa Webb 2.0 
applikationer.21

                                               
19 http://developer.yahoo.com/yui/, 2009-04-19
20 http://directwebremoting.org/, 2009-04-19
21 http://labs.adobe.com/technologies/spry/, 2009-04-20
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 Mochikit

Mochikit är ett JavaScript-bibliotek som är väldigt liten till storleken. Mochikit är ett 
väl dokumenterat och väl testat JavaScript-bibliotek som hjälper till att snabbt komma 
igång med AJAX applikationer. Skaparna av Mochikit säger ” We took all the good 
ideas we could find from our Python, Objective-C, etc. experience and adapted it to 
the crazy world of JavaScript. ”.22

 Script.aculo.us/

Script.aculo.us erbjuder ett enkelt, kompatibelt och slutligen helt ”coolt” JavaScript-
bibliotek som ger webbapplikationer en flygande känsla med Webb 2.0 stil.23

 Mootools

MooTools är ett kompakt, modulärt och objektorienterad JavaScript-ramverk utformad 
för nybörjare och avancerade JavaScript-utvecklare. MooTools erbjuder kraftfulla, 
flexibla och ”cross-browser”-kod med dess eleganta väl dokumenterade och 
konsekventa API.24

 jQuery

jQuery är en ny typ av JavaScript-bibliotek, som är snabbt och koncist. Den förenklar 
HTML-dokument, som t.ex. vid hantering, animering, informationsinsatser och AJAX 
interaktioner för snabb webbutveckling. jQuery är utformat för att förändra det sätt 
som man skriver JavaScript.25

                                               
22 http://mochikit.com/, 2009-04-20
23 http://script.aculo.us/, 2009-04-20
24 http://mootools.net/, 2009-04-20
25 http://jquery.com/, 2009-04-21
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2.6 Översikt av olika webbserverar

En webbservers uppgift är att tillhandahålla webbapplikationer samt filer. En webbserver är 
en speciell mjukvara som kan kommunicera med webbläsare via HTTP-protokollet.

2.6.1 WAMP server

WampServer är en webbutvecklingsmiljö för Windows. WAMP står för ”Windows, Apache, 
MySQL, PHP / Perl / Python”, vilket ger en möjlighet att skapa webbapplikationer med 
webbservern Apache, server-side språket PHP / Perl / Python samt hanterar en 
relationsdatabas med MySQL. Det medföljer även en webbapplikation vid namnet 
phpMyAdmin som kan användas för att underlätta hanteringen av databaser. 
WampServer är väldigt enkelt att installera och dess användning är mycket intuitiv.26

2.6.2 Apache HTTP Server

Apache HTTP Server Projektet utvecklades för att upprätthålla en HTTP-server (HyperText 
Transfer Protocol) baserat på öppen källkod för moderna operativsystem så som UNIX/Linux 
och Windows NT/9x. Målet med projektet var att skapa en modulbaserat, säker och effektiv 
server som tillhandahåller HTTP/FTP-tjänster anpassat efter dagens HTTP/FTP-standarder. 
Apache kan även anpassas specifikt efter en webbapplikations behov.
Apache Projektet skapades för att vara är utökningsbar. Den har en egen kärnmodul, och det 
finns en hel del moduler som kan läggas till och konfigureras efter webbapplikationens behov.
Apache har stöd för IPv6, som är nästa generations Internet Protokoll, samt FastCGI som gör 
det möjligt att hantera flera anrop samtidigt från CGI program.
Server-side språk som stöds av Apache är bl.a. PHP, Perl, Python och Ruby.
Apache har varit den populäraste webbservern på Internet sedan april 1996. 27

Apache HTTP Server är ett projekt skapat av Apache Software Foundation. 28

2.6.3 IIS

IIS står för Internet Information Services och är en webbserver som utvecklats av Microsoft. 
Denna Internetbaserade tjänst fungerar i de senaste Microsoft Windows operativsystemen, 
som t.ex. Win XP samt Windows server. IIS är den näst största webbservern efter Apache. 29

fotnot Även IIS tillhandahåller HTTP samt FTP tjänster som gör det möjligt att lagra 
webbapplikationer och filer. 
IIS utvecklades främst för att tillhandahålla en webbserver för ASP.NET applikationer, men 
numera är det fullt möjligt att köra webbapplikationer utvecklade i PHP.
Precis som i Apache så finns det även stöd för IPv6 och FastCGI i IIS.
IIS har haft problem kring säkerheten av webbservern då den alltid varit mest utsatt för virus, 
trojaner och andra slags hot på nätet, detta trots att IIS de senaste åren haft mycket lägre 

                                               
26 http://www.wampserver.com/en/, 2009-04-21
27 http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html
28 http://www.apache.org/, 2009-04-21
29 http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html
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marknadsandel än Apache. Detta ledde till att Microsoft begränsade användarnas möjligheter 
i serverprogramvaran vilket medförde att antalet minskade. Men IIS har fortfarande problem 
med säkerheten i webbservern. 30

                                               
30 http://www.iis.net/, 2009-05-05
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3. Genomförande
__________________________________________________

Detta kapitel beskriver hur det praktiska arbetet genomförts med hjälp av de metoder och 
tekniker som behandlats i föregående kapitel.

__________________________________________________

3.1 Planering

Innan genomförandet påbörjades så var jag tvungen att välja en lämplig Agile metod som 
skulle passa mitt syfte.
Som jag nämnde i inledningskapitlet så tillämpades modellen Agile Unified Process i
utvecklingen av annonseringssystemet.
Denna Agila metod skulle passa in väldigt bra då varje enskild modul designades, 
utvecklades, testades och utvärderades innan nästa modul påbörjades. Denna metod visade sig 
vara utmärkt till mitt syfte, jag kunde ständigt se för varje fas hur den tilltänkta produkten 
närmade sig slutprodukten. I och med Agile värdesätter individer och samspel, körbar 
programvara, kundsamarbete samt anpassning till förändring så kändes det nästan som en 
självklarhet att tillämpa detta i mitt projekt. 31

3.2 Systemspecifikation

För att undersöka kravet av annonseringssystemet gjordes undersökningar av stora populära 
och väletablerade annonseringssystem på nätet, så som t.ex. www.blocket.se, www.eniro.se
och www.abc-annons.se.
Målet med kravinsamlingen var att hitta de gemensamma byggstenarna, d.v.s. funktionerna 
som behövdes i ett annonseringssystem.
Det visade sig att ett annonseringssystems grundläggande byggstenar innefattar följande 
funktioner:

Lägg till en annons
Redigera en annons
Radera en annons
Säljes
Köpes
Visa en annons
Sökmotor
Administration
Hjälp
Kontakta oss

                                               
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_Unified_Process, 2009-04-13
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Förutom detta så kommer det även att finnas en konfigurations-fil där det är möjligt att ändra 
uppgifter om kopplingen till databasen samt andra uppgifter som t.ex. standardspråk, 
webbapplikationens domännamn, titel, slogan, tema, antal bilder att ladda upp då man lägger 
in en annons, kontaktuppgifter om e-post, sökvägen till annonsbilderna som laddas upp och 
bildernas bredd etc.
Det kommer även att finnas en administrationssida då denne skall kunna och logga in och 
godkänna respektive neka annonser.

3.3 Val av utvecklingsmiljö

För att utveckla annonseringssystemet användes gratis mjukvaran Wampserver v 2.0-c. Denna 
mjukvara innehåller följande:

PHP v5.2.6
Apache v2.1
phpMyAdmin (webbapplikation för att hantera MySQL databaser), v2.11.6
MySQL v5.0.51b

Som utvecklingsmiljö för webbapplikationen användes gratismjukvaran Notepad++ v4.9. Den 
är syntaxkänslig vilket t.ex. innebär att PHP-kod och HTML-kod avskiljs från varandra med 
färger. 32

3.3.1 Val av dokumenttyp och teknik

All design och layout kommer att tillämpas med dokumenttypen XHTML samt med 
stilmallen CSS. Detta innebär att vill man senare göra en ändring av layouten eller designen 
så kommer det att gå väldigt snabbt och effektivt, då alla stilmallar kommer att vara 
tillgängliga som CSS filer. 
Systemet kommer också att utvecklas med hänsyn till Web 2.0 detta för att göra 
webbapplikationen interaktiv och användarvänlig. 
Webapplikationen ska använda AJAX som grundteknik vilket innebär användning av 
XHTML och JavaScript samt en speciell kommunikationsmodul, AJAX-ramverk, på 
klientsidan. 
Systemet skall anpassas efter de olika webbläsare som finns ute i marknaden. Därav följer att
följer att sidorna måste vara XHTML- och CSS-valida så att systemet alltid ser likadan ut 
oberoende av vilken webbläsare som används.

3.3.2 Val av AJAX-bibliotek

De ramverk som redan finns är väldigt stabila, enkla och kraftfulla. Så att ”uppfinna hjulet” på 
nytt och skapa ett eget ramverk med olika funktioner är bara slöseri med tid. Det ramverk som 
jag fastnade för är MooTools. Dels för att den är så kraftfull och enkel att använda, samt att 
den är så liten till storleken. Den är även fullt utvecklingsbar samt anpassningsbar till 
applikationen som man skapar. Detta innebär att vill man senare t.ex. lägga till eller redigera 

                                               
32 http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm
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funktioner så är detta fullt möjligt. Det finns även 3:e parts utvecklare till detta bibliotek 
därmed finns det en hel uppsjö av olika finesser som kan tillämpas i webbapplikationen.

3.3.3 Val av databas

Jag väljer att tillämpa relationsdatabashanteraren MySQL i annonseringssystemet. Dels för att 
den är väldigt populär och väletablerad världen över och dels för att den baserad på öppen 
källkod och gratis att ladda ner. 
Den är även extremt väl dokumenterad.33 Vill man ha hjälp med t.ex. databaser och databas 
anrop så finns det ett forum som kan användas till detta ändamål på deras officiella hemsida.

3.3.4 Val av server-side språk

På serversidan kommer PHP att användas som programmeringsspråk och MySQL som 
relations databashanterare. 
Jag valde PHP som server-side språk dels för att jag själv har erfarenhet av detta språk sen 
tidigare men också för att den är plattformsoberoende och väldigt populär världen över.

3.3.5 Val av webbserver

Apache kommer att användas som webbserver. Majoriteten av alla webbapplikationer körs i 
en Apache miljö, vilket talar för mitt val. Den största anledningen till mitt val är dock att den 
är plattformsoberoende och kan köras i alla operativsystem.

                                               
33 http://dev.mysql.com/doc/, 2009-05-24
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3.4 Utveckling av design och layout

I teoridelen nämndes att jag kommer att försöka lägga tyngd på designen och layouten. Jag 
har tagit hänsyn till Jan Gulliksen och Bengt Göransson samt Passer och Smith tankar vad 
gäller design och layout vid utvecklingen av prototypen.

Jag har försökt skapa ett enkelt gränssnitt där användaren lätt kan överskåda 
webbapplikationen och på så sätt förstå hur olika delar av systemet samspelar och interagerar 
med varandra. 
Jag har skapat en CSS-fil där annonseringssystemets utseende, text och bilder lätt kan 
redigeras och på så sätt så kan man åstadkomma ett helt nytt gränssnitt bara genom att ändra i 
en enda fil. 
Jag har även tagit hänsyn till färgval vid utvecklingen av gränssnittet då färgblindhet 
förekommer hos minst 8 % av den manliga befolkningen men endast 1 % av den kvinnliga. 
Den vanligaste formen av färgblindhet är röd-grön vilket innebär att den färgblinde endast 
med svårighet, eller inte alls, kan se skillnad mellan rött och grönt. Därför har jag undvikit 
dessa färger förutom i de fall då felmeddelanden visas. Därför har jag valt färgen ljusröd i 
texten som även kan uppfattas korrekt av vissa färgblinda med lite koncentration. 34 Detta kan 
ses i figur 3.4.

Figur 3.4 Här ser man den ljusröda färgen som vissa färgblinda kan uppfatta.

3.5 Funktionella krav

Nu när man känner till alla de grundläggande byggstenarna i ett annonseringssystem så måste 
man även ha de funktionella kraven. Nedan följer en lista för vilka funktionella krav varje del 
bör ha.

                                               
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Färgblindhet
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3.5.1 Lägg till en annons

Denna del bygger på att samla information om självaste annonsen samt annonsören. Uppgifter 
som är nödvändiga för annonsen är följande:

Annonstyp (privat / företag)
Namn
Lösenord
E-post (visas ej i annonsen)
Telefonnummer (visa/dölj telefonnummer)
Kategori på annonsen
Annonstyp: säljes / köpes
Län / Kommun
Post nr, Pris (frivilligt)
Annonsrubrik
Annonstext
Bild (frivilligt, det skall vara möjligt att ladda upp 1 huvudbild samt 7 extra bilder)

I figur 3.5.1 är det möjligt att se denna sida.

Figur 3.5.1 Här syns en skärmdump över ”lägg in annons” -sidan.
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3.5.2 Radera en annons

Vill man radera annonsen, t.ex. vid försäljning av varan, så skall detta givetvis vara möjligt. 
Då får annonsören mata in sin e-post och lösenord tillhörande annonsen.
I brist på tid har jag dessvärre inte hunnit tillämpa denna funktion.

3.5.3 Säljes

Här ska det vara möjligt att lista alla annonser under säljes kategorin. Annonsens datum, 
rubrik, text, kategori, kommun och eventuella pris och huvudbild skall visas.
I figur 3.5.3 är det möjligt att se hur säljes-sidan ser ut.

Figur 3.5.3 Här syns en skärmdump över ”säljes” sidan.

3.5.4 Köpes

Här ska det vara möjligt att lista alla annonser under köpes kategorin. Annonsens datum, 
rubrik, text, kategori, kommun och eventuella pris och huvudbild skall visas.
I brist på tid har jag dessvärre inte hunnit tillämpa denna funktion.
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3.5.5 Visa en annons

När man klickar på en annons så skall följande uppgifter visas: 

Annonsrubrik
Annonstext
Annonsdatum
Annonsörens telefonnummer (ifall annonsören har uppgett detta)

I denna del skall det även vara möjligt att använda sig av en funktion för att skicka e-post till 
annonsören. Det skall även finnas en länk där det är möjligt att ändra och radera annonsen.
I figur 3.5.5 visas det hur det ser ut då man tittar på en annons.

Figur 3.5.5 Här syns en skärmdump över ”visa en annons” sidan.

3.5.6 Sökmotor

Det skall vara möjligt att söka annonser efter sökord, huvudkategori samt underkategori, län, 
angränsande län och i hela landet.
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3.5.7 Administration

I administrationssidan skall administratörer ha möjligheten att godkänna samt neka annonser. 
Användarnamn samt lösenord kommer att krävas för detta ändamål.
I brist på tid har jag dessvärre inte hunnit tillämpa denna funktion.

3.5.8 Hjälp

Annonseringssystemets kommer att tillhandahålla en sida för alla annonsörer som behöver 
hjälp. Generella frågor och svar kommer att finnas tillgängligt i denna del. Märker 
administratörerna att en och samma fråga, som inte finns i denna del, kommer upp på tal ett 
flertal gånger så kommer det finnas möjlighet att lägga till dessa frågor.
Det kommer även att finnas länkar till regler som man måste följa för att lägga in en annons.

3.5.9 Kontakta oss

I denna del skall en användare ha möjligheten att kontakta administratören av 
annonseringssystemet. Uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål är: namn, e-post, 
telefonnummer (frivilligt) och text. I figur 3.5.9 visas en bild över hur denna sida ser ut.

Figur 3.5.9 Här syns en skärmdump över ”kontakta oss” sidan.
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3.6 Utveckling av databasen

Utvecklingen av tabellerna i databasen skapades i phpMyAdmin, där det var möjligt att se alla 
tabeller med ett gränssnitt.
I figur 3.6 syns databasen som ett ER-diagram. 

Figur 3.6 Ett ER-diagram över databasen.
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3.7 Kontextkarta

En kontextkarta visas hur olika delar av webbapplikationen interagerar och samarbetar med 
varandra. I figur 3.7.1 visas en kontextkarta över den utvecklade prototypen.

Figur 3.7 En kontextkarta över hur prototypens olika sidor interagerar med varandra.
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3.8 Webbapplikationens fil- och mappstruktur

Alla filer och mappar har strukturerats upp på så sätt så att det underlättar strukturen över 
upplägget. Alla huvudfiler samt konfigurations-filen finns i huvudmappen. 

Här kommer en lista på alla sidor i huvudmappen samt en övergriplig dokumentation över 
varje fil:

about_us.php
Syftet av annonseringssystemet framgår här.

activate.php
Denna fil används för att aktivera annonsen antingen genom att annonsören klickar på 
aktiveringslänken via sin e-post eller genom att knappa in aktiveringskoden för 
annonsen manuellt.

add.php
Denna fil används för att lägga till en annons. Annonsören skriver all nödvändig 
information om annonsen och väljer eventuellt annonsbild för att ladda upp.

config.php
Konfigurationsfilen innehåller alla nödvändiga variabler och databas information De
variabler som kan konfigureras är bl.a. följande: mysql uppgifter, språkupgifter, 
domänens namn, slogan, tema, e-post, webbapplikationens namn, antal annonser att 
visa per sida, maximalt antal bilder att ladda upp.

contact_us.php
Denna fil används ifall en besökare vill komma i kontakt med skaparen av 
webbapplikationen. Här måste alla nödvändiga fält fyllas i ifall e-posten skall skickas.

data.php
Denna fil används för att aktivera Ajax samt för att inkludera klasserna och 
funktionerna för språkstöd, sidvisningsstöd, bilduppladdningsstöd samt 
konfigurationsfilen.

faq.php
Här finns en lista med alla generella frågor och svar.

help.php
Här finns en lista med länkar beroende på vad man vill ha hjälp med.

index.php
Startsidan av webbapplikationen visar en karta med alla län i form av text samt en bild 
över landet där det är möjligt att klicka på olika delar av landet för att visa annonser 
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tillhörandes respektive län.

rules.php
Annonseringssystemets regler, som måste följas, kommer att finnas tillgängligt på 
denna sida. Efterlevs inte dessa regler så kommer annonsen inte att godkännas!

sell.php
Denna del visar alla annonser för respektive län som man valt. Här finns det även en 
sökmotor som gör det även möjligt att söka annonser i angränsande län, i hela landet, 
samt i olika huvudkategorier samt underkategorier med respektive sökord.

sell_show.php
Denna del visar annonsörens uppgifter. Annonsbild, rubrik, text, eventuellt
telefonnummer, post nummer och kommun visas här. Det finns även en länk till 
Google maps, som visar var användaren bor ifall denne har fyllt i post nummer. Det 
finns en länk här där det är möjligt för besökaren av skicka en e-post till annonsören 
och även tipsa sina vänner om annonsen.

Här kommer en lista på alla mappar samt en övergriplig dokumentation över varje mapp:

Images
I mappen ”images” laddas alla annonsbilder upp med en maximal bredd på 610px, och 
det skapas även en miniatyrbild av alla uppladdade bilder med en maximal bredd på 
120px. Det är fullt möjligt att ändra maximala bredden på dessa bilder.

Includes
Innehåller klasser för att göra det möjligt att tillämpa språkstöd, visning av sidor, Ajax 
och ladda upp bilder.

Languages
Denna mapp innehåller filerna för språken som skall finnas tillängligt i 
webbapplikationen. Filen functions.php innehåller all språktext som används i 
funktioner, globals.php innehåller all språktext som används överallt i 
webbapplikationen, pages.php innehåller all språktext som används på huvudsidorna i 
webbapplikationen.

Lib
Denna mapp innehåller alla Ajax baserade PHP klasser och funktioner som gör det 
möjligt att anropa Ajax funktioner och utnyttja dessa i webbläsaren.
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Scripts
Denna mapp innehåller Alla JS-filer, där av bl.a. Ajax, MooTools samt ett bibliotek 
”slideshow” för MooTools som gör det möjligt att visa annonsbilderna interaktivt och 
användarvänligt för besökarna.

Themes
Denna mapp innehåller alla teman som finns tillgänligt i webbapplikationen. Alla 
teman innehåller bilder och CSS-filer.

3.9 Tillämpning av språkstöd

Det finns fullt med språkstöd i prototypen, den är dock inte tillämpad på alla sidor.
I mappen ”languages” finns det undermappar för alla språk som finns tillgängligt i 
prototypen. Än så länge finns bara det svenska språkstödet tillämpat. Jag har även översatt en 
del text till engelska.
Språken finns i filerna functions.php, globals.php och pages.php. Språkstödet är alltså 
uppbyggt på tre filer där varje fil innehåller text som den är relaterat till. Så all text i PHP-
funktioner finns i functions.php och all text som tillhör en sida finns i pages.php.
Varje fil innehåller en array med olika namn, där varje namn är en förkortning relaterat till 
innehållet i arrayen.
Texten nedan visar hur en del av menyn är uppbyggt i språkfilen globals.php. 

$globals['top_menu_start'] = 'Start';
$globals['top_menu_add'] = 'Lägg in annons';
$globals['top_menu_sell'] = 'Säljes';

I figur 3.9 nedan visas ett exempel i filen i sell.php på hur en del av menyn är uppbyggt m.h.a 
språkfilerna. Observera att det är texten 

      <?= label(array('name' =>'top_menu_start')); ?>

som anropar språkfilen.

Vill man ändra språk till t.ex. engelska så måste man ändra i konfigurationsfilen config.php. 
Där finns det en variabel vid namnet 

$siteLanguage = "sv_SE";

Som bör bytas till

$siteLanguage = "en_US";

Sen så bör man alltså skapa mappen en_US i mappen languages.

Figur 3.9 Här visas en skärmdump över hur menyn är uppbyggt.
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4. Resultat och Diskussion
__________________________________________________

Detta kapitel presenterar resultatet av den utvecklade prototypen. Diskussionen visar också 
vilka problem som stötts på under arbetets gång. Den sammanfattar även hur projektet kan 
komma att vidareutvecklas. Kapitlet avslutar uppsatsen med en diskussion kring de metoder 
och verktyg som använts under utvecklingen.

__________________________________________________

4.1 Resultat

Den nuvarande prototypen kan besökas via domännamnet www.djurplatsen.se. Nu är det 
möjligt att lägga till annonser, visa och söka annonser samt kontakta administratören av 
webbapplikationen.
Prototypen är dock inte fullskalig än. Det finns vissa delar som jag inte hunnit tillämpa i brist 
på tid. De delar som inte är utvecklade är administration, köpes och radera annons-delarna. 
Utvecklas dessa delar så kommer prototypen att bli fullskalig och kan användas ute i 
marknaden.
Jag har tillämpat CSS-stilmallar på gränssnittet, så hela designen och layouten är fullt 
redigerbar genom CSS-filen. Jag skulle vilja lägga ner ytterligare tid på denna del men i brist 
på tid har detta tyvärr inte blivit av.
Som jag nämnt tidigare så har jag tagit hänsyn till Jan Gulliksen och Bengt Göransson samt 
Passer och Smith tankar vad gäller designen och layouten. Gränssnittet som jag har utvecklat
är enkelt och lätt att överskåda, på så sätt går det att se hur olika delar av systemet samspelar 
och interagerar sinsemellan.
Språkstödet fungerar fullt ut, dock har jag inte hunnit tillämpa det överallt i prototypen med 
samma anledning som ovan.
En ny undersökning har gjorts efter att prototypen utvecklats. Intervjuerna visar att det 
utvecklade annonseringssystemet, www.djurplatsen.se, är väldigt mycket uppskattat bland 
besökarna. Interaktiviteten, användarvänligheten samt val av färg och layout är nog de mest 
uppskattade enligt undersökningen som gjorts bland de 50 personerna som även deltog i den 
första undersökningen. Se bilaga 3 för undersökningen.

4.2 Problem

Jag hade väldigt stora problem med att tillämpa designen och layouten i CSS-stilmallar i
prototypen då gränssnittet såg olika ut beroende på vilken webbläsare man använde. Detta 
trots att jag använde mig utav korrekt CSS-språk i stilmallarna. Utan att överdriva så kunde 
jag ibland sitta i flera dagar bara för att få vissa delar av gränssnittet att se korrekt ut. Mest 
problem hade jag med webbläsaren Internet Explorer 7. Gränssnittet kunde se hur bra ut som 
helst i webbläsarna Opera 9 och Firefox 2.0 men i Internet Explorer 7 kunde det se riktigt illa 
ut. I de fallen så har jag varit tvungen att skräddarsy vissa delar av gränssnittet så att 
gränssnittet blivit anpassat efter Internet Explorer 7 också. Då såg gränssnittet bra ut i 
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webbläsarna Opera 9. Firefox 2 och Internet Explorer 7.
Nu när Microsoft, som utvecklar webbläsaren Internet Explorer, har släppt en skarp version 
av webbläsaren Internet Explorer 8 så märker jag att den skräddarsydda CSS-koden för 
Internet Explorer 7 inte fungerar i webbläsaren Internet Explorer 8, detta trots att jag följt 
CSS-standarden. I figur 4.1 visas hur det felaktiga gränssnittet ser ut i webbläsaren Internet 
Explorer 8.

Figur 4.1 Skärmdump över hur det felaktiga gränssnittet ser ut i webbläsaren Internet Explorer 8.

4.3 Förslag till fortsatt utveckling

Först och främst så bör man göra klart de delar som inte är fullskaliga, så som administration, 
köpes- och radera-delen samt tillämpning av språkstöd.

Det finns enklare sätt att skapa nya annonsrelaterade delar, som t.ex. köpes, bortskänkes etc.
Som databasen ser ut nu så måste 2 nya tabeller skapas ifall man vill lägga till en ny del, t.ex. 
köpes. Vill man lägga till ytterliggare en ny del, som t.ex. bortskänkes så måste man alltså 
lägga till ytterligare 2 tabeller i databasen. Förutom detta måste man skapa en ny PHP sida för 
varje ny del som man skapar. 
I min iver att försöka göra klart prototypen så snabbt som möjligt, just p.g.a. 
tidsbegränsningen, så bortsåg jag från att detta går att lösa på ett mycket enklare sätt. 
Det är bara att skapa en ny mallsida som följer upplägget av säljessidan. Då är det fullt 
möjligt att använda denna mall för alla annonsrelaterade delar. 
För att göra detta smidigt så skapar man en ny tabell och en ny kolumn i tabellen där 
annonsinformationen finns tillgänglig. På så sätt så kan man länka värdet i kolumnen till 
tabellen och därmed kan man ha oändligt många nya delar bara genom att lägga till nya 
värden i en enda tabell.

Prototypen har fullt stöd för språkstöd men p.g.a. tidsbristen så har jag dessvärre inte hunnit 
tillämpa detta överallt. De delar som språkstödet behöver tillämpas på är vissa delar av 
listning av annonser (sell.php), visning av en annons (sell_show.php), kontakta oss sidan 
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(contact_us.php) och alla hjälp-sidor (help.php).
När detta väl är klart så är det möjligt att översätta texten till olika språk och därefter skapa 
länkar som ändrar variabeln 

$siteLanguage

till vald språk. På så sätt har användaren möjlighet att välja språk själv.

När alla dessa ofullständiga delar utvecklats så kan man lägga till extra funktioner som t.ex. 
SMS-tjänster, där användaren kan skicka ett begränsat antal SMS-meddelanden till 
annonsören via hemsidan helt gratis. Det går även att lägga till funktioner där t.ex. annonsören 
kan bevaka diverse olika annonser, vidare så ska man själv kunna välja ifall man vill bli 
meddelad via SMS-tjänsten eller via e-post.
Man skulle även kunna förbättra sökmotorn genom t.ex. tillämpning av OCH samt ELLER 
sökord. Detta innebär t.ex. att söker man på kanin OCH bur så skall båda dessa finnas med i 
antingen rubriken eller i annonstexten. Söker man på t.ex. på råtta ELLER orm så skall 
antingen råtta eller orm finnas med i rubriken eller i annonstexten. Denna funktion kan vara 
väldigt användbart ifall man vill kombinera sökord.
Vidare skulle man kunna tillämpa ett inmatningsfält där man kan skriva in ett prisintervall. 
Vill man t.ex. visa alla annonser i prisklassen 500-1000kr så skall detta vara möjligt. Detta 
gör annonssökningen mer specifik.

Det finns en funktion som man kan tillämpa i prototypen för att göra annonsen mer intressant 
för eventuella ”säljare/köpare”. Denna funktion gör det möjligt att använda HTML-kod i 
självaste annonsen. Det finns en funktion för detta ändamål i MooTools som kallas för 
WYSIWYG, vilket gör det möjligt att skriva en annons precis som i ett Word dokument.
Genom att tillämpa denna funktion är att möjligt att anpassa annonsens utseende och få till en 
mer personlig annons.

Det är även möjligt att skapa nya teman som kan användas på sidan, på så sätt kan användaren 
anpassa temat efter sin egen smak.

Sist men inte minst så kan man göra sidan ännu mer Web 2.0 anpassad. Detta gäller speciellt 
sidan frågor och svar-delen under hjälp-sidan.

4.4 Metoder och verktyg

De metoder och verktyg jag använt mig av under projektets gång har varit till stor hjälp.
Utvecklingsmiljön jag använde mig utav, WAMP och Notepad++, har underlättat mitt arbete 
väldigt mycket. Programvarorna har inte krånglat överhuvudtaget, utan de har fungerat väldigt 
bra.
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5. Ordlista
_________________________________________________

Nedan följer en lista med ord och förkortningar samt dess förklaringar relaterade till 
uppsatsen.

__________________________________________________

AJAX
Asynchronous JavaScript and XML. Används för att hämta information från webbservern 
asynkront utan att ladda om hela sidan.

APACHE
Webbserver.

ASP.NET
Active Server Pages.NET. Server-side språk.

CGI
Common Gateway Interface. Detta är ett protokoll för script.

cross-browser
Begreppet innebär att det fungerar på alla webbläsare.

CSS
Cascading Style Sheets. Språk för stilmallar i ett dokument.

DHTML 
Dynamic HyperText Markup Language. Dokument för att visa dynamiska hemsidor.

DOM
Document Object Model. Är ett plattforms- och programoberoende gränssnitt till 
implementation av XML-dokument.

ER-Diagram
Entity-Relationship. Entitets och sambands diagram.

HTML
HyperText Markup Language. Dokument för att visa hemsidor.

HTTP
HyperText Transfer Protocol. Protokoll för att kommunicera med en webbserver.

IIS
Internet Information Services. Webbserver utvecklat av Microsoft.

JS
JavaScript. Scriptspråk.
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JSP
Java Server Pages. Server-side språk.

LAMP
Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python. Program med webbserver, MySQL databas
samt serverside-språk i ett för Linux operativsystem.

MySQL
My Structured Query Language. Relationsdatabas.

PHP
Hypertext Preprocessor. Server-side språk.

SMS
Short Message Service. En service för mobiltelefoner där man kan skicka SMS meddelanden.

WAMP
Windows, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python. Program med webbserver, sql database samt 
serverside-språk i ett för Windows operativsystem.

WYSIWYG
What You See Is What You Get, är ett engelskt förkortning för "vad du ser (på bildskärmen) 
är vad du får (utskrivet)”.

XHTML 
eXtensible HyperText Markup Language. Dokument för att visa hemsidor.

XML
Extensible Markup Language. Är ett metaspråk för att hantera information på ett strukturerat 
sätt.
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Appendix

Bilaga 1

Här är bilagan som beskriver upplägget av examensarbetet.

Vecka

1 – 2 Studera Agile metoder och välja en metod som skall användas. Analysera 
vilka webbtjänster som eventuellt skall tillämpas

3 – 4 Studenten samt handläggaren väljer tillsammans mål för den 1:a fas-
utvecklingen. Utveckling av fas 1, det som utvecklats och uppnåts skall 
redovisas.

5 – 6 Studenten samt handläggaren väljer tillsammans mål för den 2:a fas-
utvecklingen. Utveckling av fas 1, det som utvecklats och uppnåts skall 
redovisas.

7 – 8 Studenten samt handläggaren väljer tillsammans mål för den 3:a fas-
utvecklingen. Utveckling av fas 1, det som utvecklats och uppnåts skall 
redovisas.

9 – 10 Studenten samt handläggaren väljer tillsammans mål för den 4:a fas-
utvecklingen. Utveckling av fas 1, det som utvecklats och uppnåts skall 
redovisas.

11 - 12 Studenten samt handläggaren väljer tillsammans mål för den 5:a fas-
utvecklingen. Utveckling av fas 1, det som utvecklats och uppnåts skall 
redovisas.

13 Utvärdera valda utvecklingsmetoder. Skriva rapport.

14 - 15 Skriva rapport.

16 - 17 Skriva rapport.

18 - 19 Skriva rapport.

20 Redovisa projektet.
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Bilaga 2

Denna bilaga är baserad på en undersökning av den utvecklade annonseringssystemet 
www.djurplatsen.se. webbplatsen www.djurannonser.se, www.djurparadiset.com och 
www.annonscentralen.com/Djur.
Undersökningen av intervjuerna, som är baserat på 50 personer, tyder på att besökarna bl.a. 
saknar interaktivitet och användarvänlighet på dessa webbplatser.
Nedan följer en tabell av resultatet av intervjuerna som gjorts. Betyg har getts på samtliga 
ovannämnda annonseringsstjänster. Ju högre den procentuella skalan är desto positivare ser 
användaren på tjänsten.

Undersökning Webbplats

Djurannonser Djurparadiset Annonscentralen

Interaktivitet 26% 31% 32%

Användarvänlighet 23% 29% 26%

Design 15% 32% 30%

Färgval 10% 34% 29%

Layout 11% 34% 19%
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Bilaga 3

Denna bilaga är baserad på en undersökning av den utvecklade annonseringstjänsten, 
www.djurplatsen.se Undersökningen av intervjuerna, som är baserat på 50 personer som även 
deltog i den första undersökningen, tyder på att besökarna uppskattar en webbapplikation som 
är mer interaktiv och användarvänlig.
Nedan följer en tabell av resultatet av intervjuerna som gjorts. Ju högre den procentuella 
skalan är desto positivare ser användaren på tjänsten.

Undersökning Webbplats

Djurplatsen

Interaktivitet 76%

Användarvänlighet 85%

Design 79%

Färgval 78%

Layout 80%
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