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Sammanfattning
Dressmind ska i framtiden kombinera de sociala funktionerna med
en e-handelsplattform för att skapa något de kallar social e-handel.
Denna rapport beskriver hur funktioner har utvecklats för att få
Dressmind till social webbsida där användarna kan dela med sig av
och diskutera klädprodukter, följa varandra och på enklare sätt hitta
kläder på webben.
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Ordlista
Affiliatewebbsida: En webbsida som genom annonser dirigerar trafik av
internetanvändare.
DLL: Dynamic Link Library, en fil som innehåller programfunktioner som kan
delas mellan program.
Facebook: Facebook är en social nätverkstjänst grundad 2004. Användare kan
skapa en personlig profil, skapa relationer med andra användare och utbyta
meddelanden.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol är protokollet program använder för att
kommunicera över internet.
Innehållshanteringssystem: Content management system (CMS) på engelska.
Ett system för att hantera informationsinnehåll.
jQuery: Det är ett JavaScript-bibliotek som förenklar webbutvecklingen.
JSON: JavaScript Object Notation, används oftast för att serialisera och
överföra strukturerad data. Används primärt för att överföra data mellan en
webbapplikation och server.
Kodinjektion: Code injection på engelska. Ett sätt att utnyttja en bugg genom
att behandla ogiltig data.
MySQL: En databashanterare som använder frågespråket SQL.
Pinterest: Pinterest är en social nätverkstjänst där användare samlar
kollektioner av bilder på saker de tycker är intressanta likt en klippbok.
REST: Representational State Tranfer, en typ av mjukvaruarkitektur för
distribuerade system, så som internet.
SDK: Software Development Kit, en uppsättning utvecklingsverktyg.
Serialisering: En process då ett objekttillstånd eller datastruktur sparas till ett
annat format för att kunna överföras eller sparas.
Twitter: Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg där användaren
kommunicerar öppet i form av meddelanden på högst 140 tecken.
VPS: Virtual Private Server, en virtuell server på en serverdator.
WCF: Windows Communication Foundation, ett ramverk för att bygga
serviceorienterade applikationer.
XML: Extensible Markup Language på engelska, ett universellt och
utbyggbart märkspråk.
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1. Inledning
Detta examensarbete syftar till att med hjälp av implementering och
framtagning av funktioner, försöka reformera Dressmind till att bli en mer
social webbsida än vad Dressmind är i nuläget. Webbsidan kommer till
skillnad från idag, att implementera och använda sociala medier så som
Facebook[1], Twitter[2] och Pintrest[3].

1.1.

Dressmind

Dressmind är en webbsida som kan liknas med en galleria. Detta på grund av
att Dressmind samlar tusentals produkter från ett tiotal klädbutiker på sin
webbsida och därmed erbjuder konsumenter bekväm shopping genom datorn.
Dressmind har en funktion som möjliggör för konsumenten att skapa en
användare hos sig. Användare kan även registrera sig med sitt Facebookkonto.
När användarna är inloggade kan användarna enkelt skapa en lista med
favoritkläder som de sedan kan länka eller e-posta varandra.

1.2.

Problemformulering

Idag saknar Dressmind funktioner som gör webbsidan till en social sajt.[4] Det
finns inga funktioner som kan användas till att hitta, dela med sig och
interagera med och till andra användare på webbsidan. Detta medför att
Dressmind kan uppfattas som kännas tråkig och meningslös då användare inte
har något intressant att göra webbsidan.

1.3.

Avgränsning

Koden som utvecklas under examensarbetet kommer att implementeras på
Dressminds webbsida. All utveckling sker på en separat arbetsmiljö. Vid
testning av nya funktioner kompileras koden till maskinkod i form av DLLfiler[5] och läggs sedan in i en testmiljö på en VPS[6]. Den visuella designen
av webbsidan skapas av en designer men det ingår i arbetet att jobba med olika
kodspråk för att få sajten att fungera och efterlikna designerns arbete.

1.4.

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att försöka göra Dressmind till en social
webbsida där konsumenten kan ”gilla” favoritprodukter samt länka och ”dela
med sig” dessa varor till andra konsumenter.
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2. Bakgrund
Sociala tjänster på internet växer markant och det har kommit att bli en sorts
livsstil att ständigt dela med sig av vad man gör till andra individer som
befinner sig i ens vänskapskrets[7]. Tanken med arbetet är att användare på
samma sätt som på andra sociala sajter ska kunna följa personer de tycker är
intressanta och kunna ta del av vad de handlar samt gillar för kläder.

2.1.

Dressminds system idag

Dressmind är idag en affiliatewebbsida som idag samlar stora mängder
produkter från flera olika klädbutiker på internet. I framtiden kommer en ehandelsplattform implementeras vilket möjliggör det för konsumenter att köpa
kläder från flera olika klädbutiker i endast ett köp från Dressminds webbsida.

2.1.1. Import av produkter
All klädinformationen hämtas via XML-filer[8] från flera olika onlinemarknadsföringsföretag. Några av företagen som används är exempelvis
TradeDoubler och Zanox. Datan från XML-filerna innehåller viktig
produktinformation som till exempel namn, beskrivning, pris, lagerstatus och
annan viktig information. XML-filerna serialiseras vilket innebär att all data
om produkterna läses in från en fil, sedan konverteras till objekt som blir
lätthanterliga att jobba med vid programmering. När all data har serialiserats
och produkter som inte ska vara med har filtrerats bort så läggs alla objekt in i
MySQL[9] databasen. Då XML framhäver enkelhet, separation och
presentation av data, är det ett utmärkt tillvägagångssätt för butikerna att
exportera sin data på. Importerna av produkter sker vid midnatt när sajten är
som minst belastad. Detta med anledning av att det krävs extra serverkraft i
några minuter när produkter ska importeras.

2.1.2. Kommunikationen mellan webbsajt och databasen
All kommunikation med all data sker via en REST[10]-baserad tjänst som är
byggd med .NET WCF[11]. REST utnyttjar HTTP[12]:s semantik och gör det
enkelt att använda och bygga en webtjänst på all data hämtas via unika
adresser. För att en REST-baserad webtjänst ska vara en bra REST-baserad
tjänst bör den följa några riktlinjer.



Den ska användas i en klient-server arkitektur där klienten gör anrop
mot servern.
Varje REST-anrop ska vara tillståndslös, vilket innebär att inget anrop
ska vara beroende av ett annat anrop. Servern behöver då inte allokera
något utrymme för data mellan anropen.
8



REST-tjänsten bör ha support för någon typ cache-system.

Den REST-baserade tjänsten används på Dressmind med anledning av att det i
framtiden ska ge en enkel, tydlig och skalbar modell då sajten är planerad att
vara kapabel att hantera ett stort antal användare.
Data som hämtas från servern till klienten kodas i JavaScript Object
Notation[13]. JSON är ett mer läsbart sätt att beskriva att objekt med
strukturerad data. Nedan följer ett exempel på hur ett REST-anrop innehållande
data som är kodat i JSON skulle kunna se ut på Dressmind:
REST-anrop:
http://dressmind.com/user.aspx/IDressmindService/friends
Returdata kodat i JSON:
"friends": [
{ "firstName":"Foo" , "lastName":"Bar" },
{ "firstName":"Wiz" , "lastName":"Kidd” },
{ "firstName":"Indiana" , "lastName":"Jones" }
]
}

Observera att detta exempel är grovt nerskalat då informationen om varje
användare innehåller fler fält än endast för- och efternamn.

2.1.3. Presentationslager
Presentationslagret är den del som besökaren av Dressmind kan se vilket ger
besökaren en möjlighet att interagera med. Här kan kunden bläddra bland
produkter utifrån olika sökkriterier, använda funktioner på webbsajten för att
exempelvis spara produkter som favoriter samt dela ”önskelistor” via mail till
andra användare. Presentationslagret använder uteslutande REST-tjänsten för
att konsumera olika produktinnehåll.
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3. Metod
Examensarbetet tar utgångspunkt i Dressminds redan befintliga webbsida.
Webbsidan har dock inga sociala funktioner som exempelvis möjligheten för
användare att dela önskelistor via mail med andra Dressmindanvändare.

3.1.

Planering

Planeringen av funktionaliteten genomfördes i början av examensarbetet med
Dressminds team. Utifrån idéer togs grundläggande krav fram kring vad sajten
skulle komma att uppfylla efter att projektet var slutfört.
Mindre designdetaljer som exempelvis ikoner och textlänkar tog teamets
designer hand om. Exempelvis kunde tankegångar diskuteras angående om det
skulle vara en ikon eller textlänk som en användare skulle klicka på för att
lägga till eller ta bort favoritprodukter.
Delar av planeringen angående hur funktioner skulle fungera hämtade teamet
inspiration kring från andra stora sociala medier som Facebook, Twitter,
Pinterest. Forskaren har även studerat ett databasschema på WordPress system
för kommentarer i innehållshanteringssystem[14]. (Se bilaga #2). WordPress
är en plattform för bloggar.

3.2.

Agil arbetsmetod

Stora delar av examensarbetet har genomförts iterativt vilket innebär att jag
och min handledare tillsammans med en designer varje vecka har haft ett
avstämningsmöte. Vi har under dessa möten diskuterat och testat nya
funktioner som skapats. Alla problem som har uppkommit har vi tillsammans
diskuterat kring hur de bäst kan lösas. Små förändringar och förbättringar har
kontinuerligt förekommit för att korrigera befintliga detaljer på
funktionaliteten.

3.3.

Kunskap om att skriva rapport

I strävan att skaffa kunskap om hur en teknisk och vetenskaplig rapport bör
skrivas har forskaren använt sig av Forskningshandboken[15] och ett
kompendium avsett för rapportskrivning[16].
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3.4.

Hur de olika delarna bidrar till en mer social shopping

För att skapa och uppnå den social känsla av shopping behövs funktionaliteter
för att integrera, hitta, dela med sig av produkter till, samt följa andra
Dressmindanvändare.

3.4.1. Hitta vänner via sociala medier så som Facebook och Twitter
Genom att logga in på Dressmindsajten via sitt Facebook- eller Twitterkonto
kommer användaren att kunna hitta redan befintliga vänner från Facebook eller
Twitter som är anslutna till sajten. Detta underlättar för användare att snabbt få
intresse för tjänsten genom att enkelt och snabbt hitta sina vänner. Användaren
kommer också ges ett intryck av att det även sker ”aktiviteter” på sajten vilket
får tjänsten att upplevas mer levande. En aktivitet är till exempel när en
användare lägger till en favoritprodukt eller kommenterar en produkt.

3.4.2. Profilsidor med produkter och följare
Tanken är att varje användare kommer ha en egen profilsida där användarens
köpta och favoritprodukter visas. Alla användare som användarprofilen
antingen följer eller blir förföljd av kommer det finnas bilder och namn på.
Förhoppningsvis kommer detta leda till att användare kommer sträva efter att
vara intressanta och göra sitt bästa för att göra bra listor, gilla produkter med
mera.

3.4.3. Följningsfunktion
Dressmind kommer tillskillnad från Facebook, där två personer måste skapa en
vänskapsrelation för att kunna följa varandra, använda sig av ett koncept som
bland andra Twitter använder sig av. Användare av Twitter kan prenumerera på
andra Twitteranvändares uppdateringar utan att i fråga behöva bli accepterad
som ”följare”. Detta öppnar för användaren upp möjligheten att enkelt och
smidig välja intressanta personer att följa och ta del av vad användaren tycker,
tänker och gör.

3.4.4. Kommenteringssystem med rankningsfunktion
Genom att ge möjligheten för konsumenter att kunna föra en diskussion om
produkter kommer användarna att kunna ge varandra tips samt uttrycka vad de
tycker om produkterna. För att få bra kommentarer att synas mer och sämre
kommentarer att synas mindre kommer en användare att kunna rösta ”upp” och
”ner” kommentarer. Kommentarerna kommer att sorteras efter betyg.
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Kommentaren med högst betyg kommer att ligga högst upp och kommentaren
med lägst betyg, längst ner.

3.4.5. Ett privat Show Room
På ”Show Room”-sidan kommer det finnas två sektioner, ett privat och ett
offentligt Show Room. I den privata sektionen kommer användare att kunna ta
del av alla produkter som andra användare har lagt till i deras så kallade ”Dress
Room” vilket innehåller deras favoriserade produkter. En användare kommer
då snabbt och enkelt att kunna hitta information om kläder som anses av denne
användare som intressanta.

3.4.6. Ett offentligt Show Room
Den offentliga sektionen av Show Room fungerar ungefär som användarens
offentliga sektion, skillnaden är att i den offentliga sektionen ser användaren
istället produkter som alla användare (även användare som användaren inte
följer) har lagt i sina Dress Room. I den offentliga sektionen går det att
använda sig av filtreringsfunktioner för att användare enklare kunna hitta de
typer av produkter man söker, så som kategorier, storlekar, färger och pris.

3.4.7. Aktivitetslistor på andra användare som en användare följer
På varje användares profil kommer det att finnas en listfunktion som redovisar
händelser som har ägt rum på webbsidan. Händelselistan kan exempelvis
innehålla information om vilka användare som har kommenterat, favoriserat
eller lagt till produkter i sina Dress Room. Händelselistan underlättar för
användaren att hålla reda på samt överblicka vad som inträffar så att inte
användaren går miste över viktiga händelser.

3.4.8. E-postnotifikationer när aktiviteter för andra användare sker
För att påminna användaren om att komma tillbaka till Dressmind skickas det
ut e-postnotifikationer innehållande information kring aktiviteter från andra
användare som denne användaren följer. För att en användare ska ha
valmöjligheter så ska det finnas inställningar för varje typ av epostnotifikation.

3.4.9. Delningsfunktioner till andra sociala medier
För att Dressmind även ska ha chansen att synas på andra sociala medier
kommer det att vara enkelt för användaren att dela med sig av produkter till
andra webbsidor som Facebook, Twitter och Pinterest.
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3.4.10. Sökfunktion för att hitta användare
En sökfunktion som underlättar för användaren att enkelt hitta vänner eller
andra intressanta personer genom att söka på deras namn är viktig för sajten.
Därför är en sökfunktion viktig för sajten. Om inte en sökfunktion finns
tillgänglig finns det risk för att funktionaliteten på webbsidan kan upplevas
begränsad för användaren.
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4. Resultat
Resultatdelen är uppdelad i två delar. Första delen beskriver hur resultatet blev
och andra delen beskriver mer tekniskt hur resultatet uppnåddes.

4.1.

Funktionsbeskrivningar för implementerade funktioner

I kommande sektion beskrivs resultatet för de olika sektioner som beskrivs i
del 3.4 men utan tekniska detaljer.

4.1.1. Hitta vänner via Facebook
Att hitta vänner via Facebook är möjligt när användaren har länkat sitt
Facebookkonto med sitt Dressmindkonto. När kontot är länkat finns det en
möjlighet för användaren att klicka på en knapp för att hitta sina vänner från
Facebook som är registrerade på Dressmind. Om användaren klickar på
knappen visas ett nytt fält under inställningsfältet där användaren enkelt kan
följa sina vänner från Facebook. Se figur 1.

Figur 1: En bild på hur det ser ut efter att servern har plockat fram vänner från Facebook.

4.1.2. Följningsfunktion
När en användare är inloggad har den möjlighet att se och klicka på en stjärna
intill en annans användares namn. Klickar användare#1 på en grå stjärna tänds
den upp, blir rosa och användare#1 följer nu användare#2. Är stjärnan rosa från
början och användare#1 klickar på den, blir stjärnan grå och användare#1 följer
nu inte längre användare#2. Se figur 1.

4.1.3. Profilsidor med produkter och följare
Alla Dressmindanvändare har möjlighet att klicka på andra användares namn
för att se dennes profilsida. På profilen visas en lista av produkter som
användaren har lagt i sitt Dress Room. Även användare som följs samt följer
denne visas i en lista på vänstra sidan under namn och info. Se figur 2.
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Figur 2: En bild på hur profilsidan ser ut.

4.1.4. Kommenteringssystem på produkter med rankningsfunktion
Om en användare klickar på en produkt kommer den automatiskt till en sida
med mer detaljerad information om produkten. På denna informationssida finns
det ett kommenteringssystem på den nedre delen av sidan. Om en användare är
inloggad kan den kommentera produkten. Detta leder till att andra användare
kan rösta upp eller ner kommentaren om de uppfattar den som bra eller dålig.
För att undvika spam kommer användare endast ha möjlighet att rösta en gång
per kommentar. Användare kommer endast kunna rösta på andra användares
kommentarer på grund av att de annars kan använda röstningsfunktionen till
sin fördel genom att försöka få egna kommentarer att se bra ut. Detta
röstningssystem kommer att leda till att administratorn kan lista alla dåliga
kommentarer genom att skicka ett anrop som plockar fram kommentarer med
ett sämre röstningsvärde än exempelvis minus tio. Administratorn kan därefter
läsa de dåliga kommentarerna och vid behov ha en möjlighet att ta bort
oseriösa omdömen.
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4.1.5. Ett privat Show Room
Varje Dressmindanvändare har både ett privat samt ett offentligt Show Room.
Om användaren klickar på menyknappen Show Room leds användaren till
dennes privata Show Room. Användarens offentliga Show Room visas alla
produkter som senast blivit tillagda i andra användares Dress Room. Vid varje
vara visas antalet kommentarer som produkten har fått, hur många andra
användare som har lagt till produkten i sina respektive Dress Room samt vilken
användare som lade till den senast.
På webbsidans vänstra sida finns det en möjlighet att kategorisera produkter
som visas. Dessa kategorier skiljer sig åt beroende på om användaren är en
man eller en kvinna. För att se fler produkter kan användaren scrolla nedåt
vilket leder till att nya produkter laddas automatiskt.

4.1.6. Ett offentligt Show Room
Användarens offentliga Show Room är tillgängligt då användaren är
inloggad. I detta Show Room samlas produkter från användare som denne
följer. Istället för möjligheten att välja kategorier, som ett offentligt Show
Room, finns det istället en aktivitetslista från de användare som användaren
följer. De tio senaste aktiviteterna visas och vill användaren se fler händelser
kan denne genom att klicka på länken ”se alla” (som är belägen under alla
aktiviteter) komma till en sida där alla aktiviteter visas. Användaren kan även
få fram dessa aktiviteter genom att klicka ”Min sida” följt av fliken
”Aktiviteter”. Om användaren vill se fler produkter behöver denne scrolla
nedåt på sidan, då hämtas och visas nya produkter automatiskt i
produktflödet.

4.1.7. Aktivitetslistor på andra användare som en användare följer
Under fliken ”Aktiviteter”, som är placerad på ”Min sida” och under
menyknappen Show Room, kan användaren se aktiviteter från andra användare
denne följer. Aktiviteter som visas är exempelvis;





Facebookvänner som precis gått med i Dressmind
nya följare
nya kommentarer
nya produkter som lagts till i användare som följs Dress Room.

Användaren har möjlighet anpassa aktivitetsfältet utefter dennes behov via
inställningarna till höger om aktivitetslistan.
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4.1.8. E-postnotifikationer när aktiviteter för andra användare sker
När användaren lägger till ett plagg i dennes Dress Room eller kommenterar en
produkt på sajten skickas e-post ut till alla användare som följer denne. Dock
får följarna endast e-postnotifikationer om användaren har tillåtit det i dennes
inställningar. Denna möjlighet att välja om en följare ska få en epostnotifikation eller inte kan anpassas redan då användaren får en notis om en
den nya följaren.

4.1.9. Delningsfunktioner till andra sociala medier
När en användare befinner sig på produktsidan finns det en möjlighet att enkelt
via ett knapptryck dela med sig av en produkt till vänner via andra sociala
nätverk som Facebook, Twitter och Pinterest.

4.1.10. Sökfunktion för att hitta användare
Överst i mitten på sidan finns en sökfunktion för användare. När användaren
skriver några tecken kommer genast förslag upp under sökrutan. Användaren
kommer att se en lista med namn, bild och stad på matchade träffar där varje
element i listan är en länk till den passande användaren.

4.2.

Metod och problemlösning för implementerade funktioner

I kommande sektioner beskrivs resultatet på en djupare och mer tekniskt nivå
till sektion från 3.4.

4.2.1. Hitta vänner via Facebook
För att hitta vänner via Facebook används Facebooks JavaScript SDK för att få
tillgång till Facebooks API-anrop på serversidan. Genom att identifiera
användarna med deras Facebookkonto kan en lista på användarens
Facebookvänner returneras om användaren godkänner det. Listan som ges i
retur innehåller användar-ID:n som Facebookvänner har. Listan skickas sedan
till Dressminds server som därefter plockar fram och returnerar alla användare
i listan som har registrerat sitt Facebook-ID på Dressmind. Se figur 3.
Användare som hittat sina Facebookvänner kan enkelt följa dem genom att
klicka på stjärnan. Se figur 1, sidan 8.
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Figur 3: En beskrivning av flödet mellan Dressmind och Facebook.

4.2.2. Följningsfunktion
För att följa en användare kan användare#1 klicka på stjärnan bredvid
användarens namn för att följa användare#2. Då skickas ett anrop från
klientsidan till serversidan. Se figur 4. Servern kollar om användare#1 redan
följer användare#2 eller inte. Om användaren#1 inte följer använare#2 lägger
servern till i databasen att användare#1 följer användare#2, annars händer det
inget. Servern skickar sedan en aktivitetsnotifikation till användaren som blev
följd samt returnerar en siffra tillbaka till klienten som indikerar hur anropet
gick att utföra.

Figur 4: Vid klick på stjärnan börjar användaren följa en annan användare.

Det finns fyra svar som klienten kan få från servern:
Svar: 0 – Det gick inte att ansluta till databasen.
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Svar: 1 – Förföljningen lyckades.
Svar: 2 – Användaren var inte inloggad. Användaren måste vara inloggad för
att kunna följa en användare. I respons till användaren kommer ett fönster för
inloggning och registrering visas ovanpå allt på webbsidan. Se figur 7, sidan
14.
Svar: 3 – Användaren följer redan den andra användaren.
Klienten ger respons till användaren i form av ett meddelande i övre högra
hörnet av webbläsaren. Se figur 5.

Figur 5: Respons till användaren från klienten.

4.2.3. Profilsidor med produkter och följare
Innan en profilsida för en användare visas hämtas relevant information från
serversidan. När webbsidan laddas hämtar servern användarna ur databasen
som följer och blir följd av den givna användaren, alla produkter användaren
lagt i sitt Dress Room, användarinformation som namn, hemsideadress,
webbadress till blogg samt länk till Facebook, Twitter och Pinterest. Se figur 2,
sidan 9.
Alla produkter visas i en sorterad lista med den senaste tillagda produkten först
i ordningen. För att minska informationen som skickas från servern till klienten
och för att få webbsidan att upplevas mer responsiv så skickar servern max 24
stycken produkter i taget till klienten. När en användare scrollar ner till
nedersta produktraden så hämtas och visas automatiskt 24 stycken nya
produkter. Om det inte finns 24 produkter att hämta så hämtas endast de
resterande.
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4.2.4. Kommenteringssystem på produkter med rankningsfunktion
När en användare skriver en kommentar skickas ett anrop till servern som först
kollar om användaren är inloggad. Är användaren inloggad går processen
vidare och kommentaren kontrolleras efter otillåtna tecken för att skydda mot
kodinjektioner[17]. Alla tecken i texten kontrolleras att de inte kan tolkas som
SQL-kommandon, HTML- eller JavaScript-kod. Efter kontrollen skrivs
kommentaren in i databasen. Och då kommentaren har blivit lagrad i databasen
skapas en aktivitetsnotis. Servern ger en siffra i respons till klienten som
indikerar hur anropet gick.
Det finns tre svar:
Svar: 0 – Det gick inte att ansluta till databasen.
Svar: 1 – Anropet lyckades.
Svar: 2 – Användaren var inte inloggad. Användaren måste vara inloggad för
att kunna kommentera.
Vid röstning på en kommentar sker ett serveranrop. Servern kontrollerar om
användaren är inloggad. Är användaren inloggad går processen vidare och
servern kontrollerar om användaren har röstat på kommentaren tidigare. Om
användaren inte har röstat tidigare skriver servern in användarens och
kommentarens ID i tabellen och skickar en etta i respons till klienten som
indikerar att anropet gick bra. Klienten visar användaren genom att ändra
siffran som visar rank för kommentaren. Om användaren redan har röstat
kommer servern returnera en tvåa. Klienten läser tvåan och ger svar till
användaren i form av ett meddelande i det övre hörnet på höger sida. Se figur
6.
Det finns fyra svar vid röstning av kommentar:
Svar: 0 – Det gick inte att ansluta till databasen.
Svar: 1 – Anropet lyckades.
Svar: 2 – Användaren har redan röstat på kommentaren.
Svar: 3 – Användaren var inte inloggad. Måste vara inloggad för att kunna
kommentera. Där efter visas ett fönster för inloggning och registrering ovanpå
allt på webbsidan. Se figur 7, Sidan 14.

Figur 6: Respons som talar om varför det inte går att rösta.
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Figur 7: Respons till användaren som talar om att användaren måste logga in för att gå vidare.

Kommenteringssystemet använder två stycken tabeller i databasen. Första
tabellen är för kommentar som innehåller information om ID, objekt som
kommenteras, typ av objekt, vem som skrivit kommentaren, datum, innehåll,
karma som indikerar rank samt ID till svarskommentarer. Se figur 8.

Figur 8: En bild på strukturen för tabellen som innehåller information om kommentarer.

Den andra tabellen innehåller information om vem som röstat på vilken
kommentar. Se figur 9.

Figur 9: En bild på strukturen för tabellen som innehåller information om vem som har röstat
på vilken kommentar.
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4.2.5. Ett offentligt Show Room
I användarens offentliga Show Room visas flera produkter. För att hämta och
filtrera produkterna sker ett anrop till servern med flera parametrar. Dessa
parametrar är:
SearchTerm – Sträng som matchas mot produktens namn och beskrivning.
Category – Vilken typ av produkt, t.ex. jeans, tröjor eller underkläder.
ProviderName – Butiksnamn på butik. Om den är tom returneras varor från
alla butiker.
Brand – Klädesmärke.
OrderByField – I vilken ordning varorna ska visas. Senaste, populära
eller efter pris.
From – Startindex för varorna som ska hämtas.
Take – Antal produkter som ska hämtas.
PriceMin – Minimumpris på produkten.
PriceMax – Maxpris på produkten.
UserId – Produkter från givna användares följare hämtas, annars hämtas
alla användare.

För att visa de senast tillagda varorna från alla användares Dress Room plockas
först alla produkter fram. Därefter appliceras ett filter för att ta fram de
produkter som användaren önskar. Därpå plockas de senaste aktiviteterna fram
ur aktivitetstabellen i databasen.
Efter att aktiviteterna och produkterna har filtreras matchas produkt-ID:n med
objektens ID:n i aktiviteterna, och de produkter som inte matchar plockas bort.
Sedan rensas dubbletterna bort eftersom flera användare kan lägga till samma
vara. Produkterna sorteras sedan i korrekt tidsordning enligt aktiviteterna. Sist
av allt adderas bild, namn och ID på användaren som senast bifogade
produkten, antal kommentarer och antal användare som lagt till produkten.
En lista med produkter och användare returneras från servern till klienten som
sedan visar produkterna för användaren. Se figur 10.

Figur 10: Exempel på hur produkterna visas.
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4.2.6. Ett privat Show Room
Ett privat Show Room fungerar på serversidan som det offentliga, dock utan
möjligheten att filtrera produkterna. Istället för att ta fram produkter för alla
användare på Dressmind plockas endast produkterna fram från användare som
den inloggade användaren följer.
De tio senaste aktiviteterna på vänstra sidan i det privata Show Roomet hämtas
då sidan laddas. Se en utförligare beskrivning på hur aktiviteterna hämtas i
nästa sektion.

4.2.7. Aktivitetslistor med aktiviteter på andra användare som en användare följer
För att plocka fram samtliga aktiviteter för alla användare som en användare
följer beter sig servern på följande vis:
1. Plocka fram alla användare en användare följer.
2. Plocka fram begränsat aktiviteter för varje
användare som hämtats i steg 1 och lägg i
listan med aktiviteter.
3. Sortera listan med aktiviteter efter tid genom
att sortera efter id på aktiviteterna i med
högsta id först.
4. Plocka bort aktiviteterna som användaren har
valt att dölja.
5. Kapa listan efter startindex och antal. T.ex.
om aktiviteterna från 10 till 20 hämtas.
6. Ändra alla datum från exakta till relativa.
7. Returnera listan.
Listan som är en array innehållande hashtabeller av information kring vilken
användare som utfört vad. Om aktiviteten är en kommentar på en produkt
innehåller hashtabellen namn, bild och ID av den som skrev kommentaren, ID
till produkten för att kunna länka den, kommentaren samt ett relativt datum.
Klienten tar emot listan och visar för användaren. Se figur 11.

Figur 11: Exempel på aktivitetslistan som visas för användaren.
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Användaren har även möjligheten att bestämma vilka typer av aktiviteter
användaren vill se. Användaren kan på den högra sidan av figur 11 kryssa i de
aktiviteter användaren vill se och därefter klicka på "spara ändringar". Då gör
klienten ett anrop till servern där en array av siffror skickas med som
parameter. Servern kontrollerar om användaren är inloggad och gör därefter
ändringar i databasen enligt listan som skickats med. Listan som skickas med
innehåller ettor och nollor där ett indikerar att användaren vill se denna typ av
aktivitet och noll indikerar att användaren inte vill se denna typ av aktivitet.
Resultatet av anropet får användaren veta via ett meddelande i övre högra
hörnet liknande figur 5, sidan 12. Varje ny användare som skapas får som
standard en etta i varje inställning. Se figur 12.

Figur 12: En bild på strukturen för tabellen som innehåller information om
aktivitetsinställningar.

4.2.8. E-postnotifikationer när aktiviteter för andra användare sker
En funktion för att skicka mail fanns redan i Dressminds system vid
projektstarten. Funktionen behöver e-postadressen som e-posten ska skickas till
samt vad som ska stå i den. Den här funktionen används för att skicka e-post
för följande fem händelser:
1. När en användare som en annan användare följer lägger till en produkt i
dennes Dress Room.
2. När en användare som en annan användare följer kommenterar en
produkt i dennes Dress Room.
3. När en användare kommenterar en produkt som finns i användarens
Dress Room.
4. När en ny användare börjar följa en annan användare.
5. När en vän från ett annat socialt nätverk har registrerat sig på
Dressmind.
När användaren lägger till eller kommenterar en produkt och utförandet gick
bra hämtar servern en lista på alla användare som följer användaren som la till
eller kommenterade produkten. Servern kontrollerar vilka användare i listan
som vill ha denna typ notifikation och skickar därefter e-post till användarna.
Informationen i e-posten innehåller namn, bild och länk till användaren som
gjorde något med produkten, länk till produkten och eventuellt en kommentar.
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Användaren har även möjlighet att ställa in vilka typer av e-postnotifikationer
som denne vill ha. Det fungerar på liknande sätt som inställningar för
aktiviteter som beskrivs i föregående sektion: Aktivitetslistor med aktiviteter på
andra användare som en användare följer.

4.2.9. Delningsfunktioner till andra sociala medier
Facebook, Pinterest och Twitter har alla varsin JavaScript-fil som läggs in i
koden för att få tillgång till deras API-anrop. Med hjälp av deras JavaScript blir
det då enkelt att lägga in knappar för att gilla, tweeta eller pinna produkterna.
Det som krävs av knapparna är unika URL:er vilket varje produkt har.
Exempel på hur gilla-knappen från Facebook implementeras:
1. Först läggs JavaScriptet till i head-delen i HTML-filen.
<script src="http://connect.facebook.net/sv_SE/all.js#xfbml=1"
type="text/javascript"></script>

2. Sen läggs följande del in där knappen ska visas på sidan.
<fb:like show_faces="true" width="300" font=""></fb:like>

På samma sätt implementeras knapparna för Twitter och Pinterest men med en
annan kod.

4.2.10. Sökfunktion för att hitta användare
Det finns två olika sökfält för att söka efter användare. I mitten av den övre
delen på sidan finns det ena sökfältet. När en användare skriver i fältet startar
en timer på 400 millisekunder. När användaren trycker på en ny tangent så
startar timern om på 400 millisekunder. När timern når 0 skickas ett anrop till
servern som plockar fram fem stycken relevanta träffar på användare för det
som skrevs i sökfältet.
Timern används för att det inte ska skickas ett anrop direkt då en användare
trycker ner en tangent. Om användaren skriver ett namn ganska snabbt så sker
då endast ett anrop istället för nio om namnet är exempelvis ”Alexander”.
Sökfunktionen innehåller fyra steg för att matcha och plocka fram användare
från databasen. I första steget matchas exakta för- och efternamn. I steg två
matchas exakta förnamn. Steg tre är att matcha ungefärliga förnamn och sista
steget är att matcha ungefärliga efternamn. Dock utförs inte alltid alla steg.
Sökfunktionen avbryts när servern har plockat fram antalet användare som
anropet begärde. Har servern hittat fem användare efter steg två avbryts
sökandet och servern skickar tillbaka en lista med namn, bild och ID i respons
till klienten.
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Det andra sökfältet finns tillgängligt på söksidan. Söksidan använder samma
sökfunktion som beskrevs innan men utan funktionen som anropar servern för
varje tangenttryck.
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5. Diskussion
Från början var det tänkt att det skulle vara möjligt att även hitta vänner och
logga in via ett Twitterkonto. Eftersom tiden var kort uteslöt jag den
möjligheten och lämnade den till en potentiell vidareutveckling av webbsidan i
framtiden. Funktionen skapades för Facebook och det ger ett konkret exempel
på hur det fungerar i praktiken med OAuth. OAuth är ett öppet protokoll för en
enkel auktorisering från webben.
Det som har varit svårt med uppgiften har varit att allting ska gå snabbt för att
ge användaren en bra respons när användaren använder webbsidan. Då en del
funktioner kräver stora eller flera SQL operationer är det viktigt att tänka på
hur data plockas fram ur databasen. En del av funktionerna går förmodligen att
optimera med kodanalyser för en snabbare webbsida. Jag har alltid tänkt på
tidskomplexitet när jag arbetat för att undvika onödigt långa responstider.
Det hade kunnat vara bra att testa funktionerna och webbsidan med en större
grupp användare under en längre tid för att undersöka om det finns några
buggar i systemet. Dock var planen att Dressmind skulle genomföra det senare.
Inga fältstudier på användare för att få fram en bättre är gjorda på grund av att
det är Dressmind som har bestämt design och funktionalitet.

5.1.

Förslag på vidareutveckling

-

Spamskydd för e-postnotifikationer. I dagens lösning finns inget skydd
för spam. En användare kan enkelt börja följa och sluta följa en annan
användare upprepande gånger och på så sätt kommer varje gång e-post
skickas ut till användaren.

-

Möjligheten att hitta vänner och logga in via andra sociala medier så
som Twitter och Google+.

-

Innehållshanteringsfunktioner på en administrationssida. Där en
administrator enkelt kan se kommentarer som röstats ner flertalet
gånger. Dock finns då risken att kommentaren är dålig och opassande
och behöver tas bort.

-

Implementera Facebooks ”Open Graph” som skapar mer integration
med Facebooks tidslinje, nyhetsfält och realtidsflöde. Det bidrar till mer
exponering av Dressminds webbsida med hjälp av användarna som
använder Dressmind.

27

-

Bilder på produkterna i listan med aktiviteter. När det står att en
användare har kommenterat en produkt eller lagt en produkt i dennes
Dress Room vore det i användarvänligt perspektiv även bra att visa en
liten bild på produkten.
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6. Slutsats
Utvecklingen av webbsidan Dressmind.com har gett webbsidan ett stort lyft
funktionalitetsmässigt och utseendemässigt. Dressmind.com har nu på flera
olika sätt ökat möjligheten att kunna ge användaren en känsla av social
shopping. Jag har fått nya, förbättrade och fördjupade kunskaper i .NET, ASP,
C#, CSS, SQL, JavaScript och jQuery.
De sociala funktionerna kommer efter noga testning av en grupp användare att
användas på Dressminds nuvarande hemsida http://www.Dressmind.com.
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