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1. INLEDNING 
I denna inledande del av rapporten beskrivs bakgrunden till, samt målet med, arbetet. Här 
beskrivs även vilken metod som användes för att lösa uppgiften. 

1.1 Bakgrund 
I mitt examensarbete ville jag försöka använda mig av många olika tekniker, för att spegla den 
breda utbildning som medie- och kommunikationsteknik faktiskt är. Jag beslutade mig för att 
göra någon form av webbsida. Efter lite funderande kom jag fram till att jag ville göra en sida åt 
några olika affärer och försöka göra som en galleria, fast på Internet. Tanken med att ha flera 
olika affärer passade även bra då jag ville pröva olika tekniker eftersom det hade blivit svårt att 
implementera dem på en och samma affär. Hemsidorna åt de olika affärerna är inte tänka att 
fungera som en ”vanlig” webbsida med information och historik om företaget utan mer som en 
inblick i vad de gör och har att erbjuda. Tanken bakom var att själva huvudwebbsidan ska vara 
som en galleria som innehåller olika sorters affärer.  
 
Nästa steg var att leta reda på lämpliga affärer i Norrköping. Efter att ha letat och frågat runt i 
olika affärer valdes följande tre butiker; Hårdoktorn (en frisör), Vegas (inredningsaffär) och 
Repris (säljer begagnade möbler och diverse andra saker från 50-, 60- och 70-talet). 
 
1.1.1 Kravspecifikation 
Jag fick fullständigt fria händer vad gällde utformningen av samtliga sidor. Efter viss fundering 
beslöts att Vegas- och Reprissidorna skulle hållas nere i storlek medan Hårdoktornsidan skulle 
vara lite större. Sidorna ska fungera i de senaste versionerna av de två dominerande webbläsarna 
(Internet Explorer och Netscape). 

1.2 Uppgift 
1.2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att omvandla teoretiska kunskaper till en praktisk tillämpning. 
Tillämpningen består i att skapa en webbsida från vilken det går att gå vidare till olika affärers 
webbsida. Ytterligare ett syfte med uppgiften var att använda flera olika tekniker vid skapandet av 
webbsidorna. 
 
1.2.2 Mål 
Innehållet på de olika sidorna skulle vara som följer: 
 
Hårdoktorn. 
På Hårdoktornsidan ska användaren kunna se bilder på olika hårmodeller samt få reda på 
öppettiderna. Denna sida ska också ha ett intro. 
 
Vegas. 
Vegassidan ska ha en fullt fungerande webbshop samt lite information om affären. 
 
Repris. 
Reprissidan ska ha bilder på lite olika artiklar som säljs i affären. Dessutom ska en möbel eller 
framstående designer från 50-, 60- eller 70-talet presenteras. 
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1.2.3 Metod 
På grund av att arbetet består av många olika delar så behövs olika program användas. Eftersom 
hela arbetet är webbaserat så ligger HTML i grunden för allting. Till introna används Macromedia 
Flash och Macromedia Director. Webbshopen programmeras i Active Server Pages (ASP) och 
ska använda en Microsoft Access databas. Innan designen av de olika sidorna påbörjas studeras 
även andra sidor i samma genre för att få lite idéer och inspiration. 
 
Rapporten är uppbyggd på följande sätt. Härnäst följer en teoridel där olika begrepp och 
programvaror som använts under projektet presenteras och förklaras. I delen efter beskrivs själva 
utförandet av arbetet. Rapporten rundas sedan av i en diskussion om resultatet samt de problem 
som uppstått under arbetets gång. Här kommer även en del som behandlar vad som kan göras 
för att i framtiden utöka arbetet. 
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2. TEORI 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrunden till arbetet. Tonvikten ligger på att beskriva 
dels allmänt om Active Server Pages och dels mer om enskilda delar som användes för att skapa 
webbshoppen till Vegas. Förutom denna del finns även en beskrivning av, för förståelse av 
rapporten, nödvändiga begrepp i Director och Flash samt en liten HTML-del. 

2.1 ASP 
I följande avsnitt har boken Active Server Pages 3.0 & databaser på Internet1 använts för 
faktainhämtning.  
 
ASP står för Active Server Pages och är en produkt från Microsoft. ASP används för att köra kod 
på serversidan till skillnad mot till exempel javascript som oftast körs på klientsidan. Ofta 
används ASP för att koppla sidorna till en databas genom ODBC (Open DataBase Connectivity). 
Det går även att använda till att ladda upp filer till en webbserver och att skicka e-post via smtp 
(simple mail transfer protocol). Från början kunde ASP enbart köras på en windowsplattform 
men numera finns det även möjlighet att använda det på Linux genom (bland annat) ChiliSoft.  
 
Följande bild förklarar rent principiellt hur ASP fungerar. 
 

 
                       Bild 01 – Principiell skiss av uppbyggnaden av ASP. 

 
I ASP-filen blandas vanlig HTML-kod med ASP-kod. Denna fil granskas sedan av webbservern. 
Om filen innehåller kopplingar till en databas så utförs även dessa i detta steg. Servern och 
databasen pratar med varandra genom frågespråket Structured Query Language (SQL). 
Kommunikationen mellan databasen och servern är dubbelriktad eftersom information både kan 
skrivas till och hämtas från databasen. När servern har granskat ASP-filen (detta kallas även att 
servern har parsat ASP-filen) skickas den som en vanlig HTML-fil till klientens webbläsare. ASP 

                                                 
1 Arvidsson S, Ek J, Eriksson U (2000) 
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kan alltså köras oavsett vilken webbläsare användaren har eftersom denna bara ”ser” HTML-
filen. 
 
För att skriva ASP-kod finns det olika sorters skriptspråk att tillgå. De vanligaste är VBScript och 
JScript. Vilket av språken som är bäst att använda är lite av en smaksak. VBScript är samma sorts  
språk som används vid programmering i Visual Basic medan JScript har liknande syntax som Java 
och Javascript. En fördel med Jscript jämfört med VBScript är att det är objektorienterat. All 
ASP-kod i detta arbete är skriven i VBScript. 
 
Härnäst förklaras först sessioner som används för att hålla reda på vad en användare har lagt i sin 
varukorg. Därefter beskrivs sambandet mellan ASP och databaser vilket är nödvändigt för att 
kunna lagra inkomna beställningar. 
 
2.1.1 Cookies & Sessions 
För att förstå hur webbshoppen skapades, och varför den gjordes på det sättet behövs lite teori 
om cookies och sessions. Cookies är en liten textfil som servern kan lagra på klientens dator. 
Denna textfil ligger kvar på klientens dator tills cookien går ut. Utgångsdatumet kan bestämmas 
när värdet på cookien sätts. Användaren kan även rensa bort cookies själv eftersom de ligger på 
klientens dator. Sessionvariabler är, som namnet antyder, variabler som lagras temporärt på 
klientens dator. Sessionvariabeln tas bort från klientens dator när sessionen avslutas vilket kan ske 
på tre olika sätt: 
 

Klienten stänger sin webbläsare 
Efter en stunds inaktivitet (detta kan sättas med kommandot session.timeout) 
Session avslutas i asp-koden (session.abandon) 

 
Sessionerna används ofta vid behov av att lagra en variabel på servern tillfälligt då 
programmeraren inte vill använda en databas av olika anledningar. En situation där sessioner 
oftast används är för att kolla ifall en användare är inloggad eller ej. När användaren har loggat in 
sätts en sessionsvariabel till ett speciellt värde. Sedan kollas bara ifall sessionsvariabeln är satt 
istället för att användaren måste skriva användarnamn och lösenord på varje sida. Cookies 
används mer när information ska lagras under en längre tid på klientens dator. Till exempel kan 
en användare välja en bakgrundsfärg som servern med hjälp av cookies sedan kommer ihåg vid 
nästa besök. 
 
2.1.2 ASP, databaser & SQL 
ASP används ofta för att ha informationsutbyte med en databas. Databaser är mycket praktiska 
att förvara data i men för att kunna studera dessa data måste användaren oftast ha tillgång till 
samma databasprogram som databasen är gjord i. Den stora fördelen med att koppla en databas 
till en ASP-sida är att vem som helst med en Internetuppkoppling kan få tillgång till innehållet i 
databasen genom en vanlig webbläsare. Detta kan dock även vara en nackdel då risken för att 
personer som inte ska kunna se databasen lättare kan göra det. 
 
För att koppla själva databasen till ASP-sidan finns några olika tillvägagångssätt. Det första sättet 
är att skapa en ODBC DSN som står för Open DataBase Connectivity Data Source Name. 
Eftersom en sådan koppling görs på servern behövs fysisk tillgång till den webbserver som sidan 
ska köras från. Kopplingen skapas genom att öppna kontrollpanelen och där lägga till en ODBC-
källa. Databasen som ska användas markeras och ett namn på DSN-kopplingen väljs.  
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                     Bild 02 – ODBC-inställningar. 
 
En DSN-koppling som har döpts till ”db023_vegas” öppnas med följande ASP-kod: 
 
Set db = Server.CreateObject(ADODB.Connection) 
db.Open ”db023_vegas” 
 
Det andra sättet är att i sin ASP-kod ange sökvägen till sin databas. Det vanligaste sättet att skapa 
en koppling till databasen är följande kod (där databasen heter mindatabas.mdb och ligger i 
katalogen c:\internet): 
 
Set db = Server.CreateObject(ADODB.Connection) 
db.Open "driver={Microsoft Access Driver *.mdb)};dbq=c:\internet\mindatabas.mdb" 
 
I detta exempel används en Microsoft Access databas (eftersom det är en sådan som kommer att 
användas i detta arbete) men det går även använda andra typer av databaser. 
 
För att välja information från databasen används SQL. SQL står för Structured Query Language 
och är ett frågespråk för att hämta information från databaser. En enkel SQL fråga är uppbyggd 
på följande sätt: 
 
(1) SELECT [val] 
(2) FROM [tabell(er)] 
(3) (WHERE [vilkor]) 
(4) (GROUP BY [vilkor]) 
(5) (ORDER BY [vilkor]) 
(6) (HAVING [vilkor]) 
 
På första raden väljs en eller flera kolumner från den tabell eller tabeller som väljs på rad 2. Rad 3 
till 6 är till för att kunna filtrera och sortera den data som valdes på rad 1 och 2. De två första 
raderna är alltid obligatoriska medan de tre sista är frivilliga. Ett exempel på en enkel fråga är: 
 
(1) SELECT * 
(2) FROM kunder 
(3) WHERE name = ’Stefan’ AND age > 20 
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Här väljs alla kolumner från tabellen kunder där kolumnen namn består av texten ”Stefan” och 
kolumnen age innehåller ett tal som är större än 20. 
 
Med SQL går det även att ändra data som finns i databasen med kommandona DELETE, 
UPDATE och INSERT. 
 
När en SQL-fråga skrivs till databasen kommer svaret i form av ett recordset. Ett recordset 
innehåller alla de poster och fält som returneras från SQL-frågan. Ett recordset från SQL-frågan 
ovanför skulle kunna se ut som följer: 
 

name age 
Stefan 21 
Stefan 34 
Stefan 54 

 
I ASP-koden går det sedan, genom att utnyttja olika recordset-attribut, att komma åt data från 
SQL-frågan. De attribut som oftast används är moveNext och EOF. Attributet moveNext flyttar 
pekaren till nästa rad i recordsetet och EOF kollar ifall recordsetet är på sista raden eller inte.  
 
Här kommer nu ett exempel där en koppling till en databas skapas genom DSN och sedan utförs 
en SQL-fråga. All information som returneras till recordsetet skrivs sedan ut på en webbsida. 
 
Set db = Server.CreateObject(ADODB.Connection) 
db.Open ”mindatabas” 
 
Set rs = Server.CreateObject(ADODB.Recordset) 
SQL = ”SELECT * FROM kunder WHERE name = ’Stefan’ and age > 20” 
rs.Open SQL, db 
 
do while NOT rs.EOF 
  response.write ”Namn: ” & rs(”namn”)  
  response.write ”Ålder: ” & rs(”age”) & ”<br>” 
loop 
 
rs.close 
set rs = nothing 
db.close 
set db = nothing 
 
2.1.3 Skicka argument mellan sidor 
Precis som i andra programmeringsspråk behövs ibland möjligheten att skicka argument mellan 
olika funktioner. Det är dock inte alltid som all ASP-kod är på samma sida så ett sätt att skicka 
argument mellan olika sidor behövs dessutom. För att skicka argument mellan olika sidor 
används antingen formulär eller querystrings.  Querystrings skickar argument genom att i URLen 
ange namnet på variabeln och värdet på den. För att skicka att variabeln x har värdet y till sidan 
sida.asp används följande kod:  
sida.asp?x=y 
 
För att skicka flera argument separeras variablerna med ”&” tecknet på följande sätt: 
sida.asp?x=y&z=w 
 
I sida.asp kan variablerna sedan kommas åt med requestoperatorn. 
<% request.querystring(”x”) %> respektive <% request.querystring(”z”) %> 
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Formulär kan i sig skicka data på två olika sätt: post och get. Post skickar argumenten dolda för 
användaren av webbläsaren medan get skickar på liknande sätt som för querystring. Post kan 
dessutom skickas större datamängder och även binär data. Variabelnamnet sätts då innanför 
formtaggen genom attributet name och värdet med attributet value. 
<form action=”sida.asp” method=”post”> 
<input type=”text” name=”x” value=”y”>  
</form> 
 
För att komma åt variabler som skickats via formulär används requestoperatorn också, med 
skillnaden att form skrivs istället för querystring. 
<% request.form(”x”) %> respektive <% request.form(”z”) %> 

2.2 HTML 
Eftersom de flesta läsarna kan antas vara väl insatta i HTML kommer ingen djup teoridel på detta 
avsnitt. Det enda som kanske inte är allmänt känt är iFrames (inline frames). En iFrame är ett sätt 
att skapa en frame som hamnar där den läggs in den i koden. En vanliga frame kan inte placeras 
på en valfri plats (till exempel i en tabell), men det går alltså att göra med iFrames. Antag att en 
sida med följande struktur ska skapas. 

 
                                   Bild 03 – Framebild.. 

 
Den grå rutan symboliserar här en ruta där någon form av innehåll ska vara. Med vanliga frames 
skulle följande kod uppnå det önskade resultatet: 
 
<frameset rows="120,450,*">  
  <frame name="tom" src="tom.html"> 
  <frameset cols="100,400,*">  
    <frame name="tom" src="tom.html"> 
    <frame name="INNEHÅLL" src="INNEHÅLL.html"> 
    <frame name="tom" src="tom.html"> 
  </frameset> 
  <frame name="tom" scrolling="NO" noresize src="tom.html"> 
</frameset> 
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Med hjälp av en iFrame och en tabell eller lager kan strukturen skapas på följande sätt: 
 
<div id="mainRuta" style="position:absolute; left: 100px; top: 120px;visibility:visible"> 
<iFrame src="INNEHÅLL.html" name="INNEHÅLL" width="400" height="450"> 
</iFrame> 
</div> 
 
Nackdelen med iFrames är att de bara stöds av Internet Explorer version 5 eller högre samt 
Netscape version 6 eller högre. 

2.3 Director & Flash 
I detta avsnitt beskrivs de båda programmen Director och Flash vilka har använts för att skapa 
rörlig grafik främst till introna men även till de olika webbsidorna. För fakta om uppbyggnaden 
av Flash har boken Macromedia Flash 5 for Windows & MacIntosh2 använts. 
 
Director och Flash är båda program från företaget Macromedia. Director fanns före Flash och 
har traditionellt sett använts till att skapa olika former av multimediaprogram, främst för 
publicering på cd-rom. Flash introducerades som ett program för att skapa mer interaktiva 
webbsidor (vilket i början uppenbarligen var synonymt med cirklar och fyrkanter som rörde sig 
över skärmen). En tydlig skillnad mellan Flash och Director är att Flash är baserat på vektorgrafik 
medan Director till stor del bygger på bitmapgrafik (även om det i Director går att skapa 
vektorgrafik). Skillnaden mellan vektorgrafik och bitmapgrafik är att vektorgrafik är uppbyggt 
matematiskt av kurvor medan bitmapgrafik består av pixlar. Detta gör att vektorgrafik kan 
förstoras och förvrängas utan kvalitetsförsämringar eftersom det bara handlar om 
transformationer av matematiska uttryck. 
 
I övrigt är programmen relativt lika även om det finns fler skillnader. Användargränssnittet i 
Director är uppbyggt som en filminspelning. De objekt som ska användas (bilder, ljud med mera) 
läggs i något som kallas cast (rollista) och de visas på skärmen, som kallas scene (scen), i den 
ordningen som de läggs in i timelinen. Flash fungerar på liknande sätt även fast namnen på de 
olika delarna är mer moderna. I Flash läggs objektet i något som kallas library (bibliotek) vilket är 
en bättre version av rollistan. Objekten som ligger i biblioteket kan förutom att användas i den 
aktuella filmen även importeras till andra filmer för att användas där. Objekten i Flash kan ses 
som en objektorienterad modell där varje objekt som används i filmen bara är en instans av 
objektet i biblioteket. Överhuvudtaget är tanken med objektorientering mer tydlig i Flash vilket 
antagligen beror på att det är ett nyare program. Alla objekt som skapas i Flash kan transformeras 
till något som kallas symboler som sedan lagras i biblioteket. Meningen med detta är att oavsett 
hur många instanser som skapas av symbolen så finns den bara lagrad en gång, vilket är i 
biblioteket. Detta gör att filstorleken blir mindre om flera instanser av symbolen används i samma 
film. Symbolerna kan vara av olika typer; grafik, knappar och filmklipp. 
 
Möjligheten att skapa symboler i Director finns inte, antagligen beroende på att det inte är lika 
viktigt att spara plats när en film ändå ska läggas på en cd-rom. Flash används dock som sagt 
mest till Internetpresentationer där filstorleken är mer primär för att undvika långa 
laddningstider. 
 
Vissa begrepp som förekommer i beskrivningen av skapandet av introna förklaras härnäst. 
 

                                                 
2 Ulrich Katherine (2001) 
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2.3.1 Tweenings 
När formen och/eller utseendet på ett objekt förändras på något sätt kallas för att objektet 
tweenas. Exempel på tweenings är ett objekt som blir större och/eller ändrar färg. Ett sätt att 
skapa tweenings är att använda Directors grafiska gränssnitt. En sprite väljs och där sätts ett 
startvärde på till exempel positionen. Sedan skapas en ny keyframe X antal frames längre fram där 
nya koordinater ges. Director kommer då att räkna ut hur objektet ser ut på de frames som ligger 
mellan första framen och den keyframe som skapats. Ett alternativt sätt att göra tweenings är att 
använda Directors inbyggda programmeringsspråk lingo. 
 
on exitFrame me 
  sprite(12).locH = sprite(12).locH + 1 
  go to the frame 
end 
 
Detta framescript flyttar sprite nummer 12 en pixel åt höger i X-led varje gång exitFrame 
inträffar. 
 
I Flash är tillvägagångssättet lite annorlunda men påminner ändå en hel del om Director. Den 
största skillnaden ligger i att programmeringen i Flash görs i språket Actionscript istället för 
Lingo som Director använder. ActionScript har en syntax som är mycket lik den för Javascript. 
Att förflytta ett objekt ser i ActionScript ut på följande sätt. 
 
onClipEvent (enterFrame)  
{ 
   objektNamn._x = objektNamn._x-8; 
} 
 
Efter denna teorigenomgång beskrivs härnäst själva utförandet av arbetet. 
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3. UTFÖRANDE 
Här beskrivs utförandet av arbetet, det vill säga omsättningen av teori i praktiken. Först kommer 
en sektion där planeringsstadiet redovisas och sedan en beskrivning av vad som gjordes. 

3.1 Förberedelser 
Hela arbetet började med att jag fick gå runt till de olika affärerna och prata med dem om vad de 
villa ha med på sin sida. Här samlads även material in (logotyper, texter med mera) som behövdes 
samt att kort togs på och i affärerna. Efter att ha samlat in det grundläggande materialet 
påbörjades en skissning på hur de olika sidorna skulle se ut. 
 
3.1.1 Första sidan & intro 
Första sidan ville jag hålla ganska enkel och det ska i stort sätt bara gå att välja ifall användaren 
vill öppna någon av affärerna direkt eller genom ett intro gjort i Director. Tanken med introt var 
att skapa en liten stad där de olika affärerna har var sitt hus. Genom att klicka på husen ska mer 
information om de olika affärerna komma. 
 
3.1.2 Hårdoktorn 
Först studerades hemsidor till andra frisörsalonger för att få lite idéer om vad som ska vara med 
på sidan. Den första sidan som besöktes var http://www.ziggesfrisorer.com. Denna sida såg inte 
alltför rolig ut utan var ganska ostrukturerad i sitt upplägg. En något bättre sida är  
http://www.crewcut-eu.com/index_sve.htm.  Efter att ha studerat de olika sidorna och funderat 
lite kom jag fram till att det primära en kund vill veta när denne besöker en frisörsida är: 
 

Öppettider 
Telefonnummer 
Priser 

 
Jag tyckte att presentationen av priser på CrewCut sidan var bra och ville ha med något liknande 
på hårdoktorsidan. 
 
På sidan valdes en svart bakgrundsfärg. Förgrundsfärgerna blev olika nyanser av blått och orange. 
Eftersom Hårdoktorn inte har någon egen logotyp gjordes en ytterst enkel logotyp. 
 
3.1.3 Vegas 
Eftersom jag skulle göra en webbshop åt Vegas började jag leta efter andra sidor på Internet där 
det går att handla varor online. Först studerades http://www.ginza.se som säljer cd-skivor. 
Företaget har rent innehållsmässigt alltså ganska lite med en inredningsbutik att göra men det var 
främst lösningen på själva shoppingaspekten som var av intresse. Det är dock svårt att se exakt 
hur de gjort eftersom koden inte är tillgänglig men det gick ändå att skapa sig en uppfattning om 
hur de löst det. När varor läggs till i kundkorgen på Ginza så visas dessa längst ner på sidan vilket 
är mycket bra. För att kunna handla måste kunden först skapa sig ett eget användarnamn och 
lösenord och sedan logga in. För att även få en inblick i hur presentationen av varor kan se ut 
besöktes även sidan http://www.room.se. Room har genom att dela upp de olika varorna i olika 
kategorier gjort sidan mer lättnavigerad. Dock visas kanske för många varor på samma sida. 
  
På Vegassidan ville jag använda mig av glada pastellfärger. För att ge mer liv åt de olika typerna 
av varor som de säljer tilldelades de en egen färg (till exempel orange för möbler). Målet var även 
att skapa en lättnavigerad sida för att underlätta shoppingen. 
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3.1.4 Repris 
Reprissidan fick en klarblå och en limegrön färg mot en ljus bakgrund. Det var svårt att komma 
på några bra färger åt denna affär eftersom det de säljer spänner sig över så många olika stilar; allt 
från blommiga flower power saker till bruna 70-tals stolar. Till slut valdes ganska starka färger 
eftersom de kändes bäst. 
 
Reprissidan innehåller även två stycken Flashfilmer. Anledningen till att dessa filmer gjordes i 
Flash istället för Director var främst att pröva på Flash och kunna jämföra arbetssättet med 
Director. 

3.2 Första sidan 
3.2.1 Intro 1. 
Det första valet i arbetet var att bestämma om Flash eller Director skulle användas på 
introduktionssidan. Det som talar för Flash är att det är väl spritt och de flesta känner till det. 
Dessutom är Flash väldigt bra på vektorgrafik medan Macromedia ännu inte implementerat 
speciellt mycket vektorfunktioner i Director. Personligen tycker jag dock att Flash har ganska 
många begränsningar och att Director är mycket lättare att jobba i. Det går dessutom att 
importera Flashfiler in i Director (men inte tvärtom) så jag beslutade mig för att använda 
Director och när vektorgrafik behövdes så importerades den från Flash till Director. 
 
Det mesta av grafiken till introt gjordes i Photoshop och importerades sedan som gif-bilder till 
Director. En del bilder ritades i Illustrator och sparades i vektorformat. Eftersom det tyvärr inte 
går att importera vektorgrafik direkt in i Director fick bilden först sparas i Illustratorformat (ai, 
version 6.0). Den bilden fick i sin tur sedan importeras till Flash där den kunde sparas i 
Flashformat (sfw) för att slutligen importeras till Director. Till introt gjordes också en ytterst 
enkel animation i 3dStudioMax som bestod av en snurrande box i wireframeläge. Denna 
animation sparades som en serie med bmp-bilder som sedan importerades in i Director där de 
lades efter varandra för att få det att se ut som en animation. Efter att jag gjort detta upptäckte 
jag att detta nog hade varit smidigare att göra i Flash eftersom programmet har en 
igenkänningsfunktion på namn och automatiskt kan läsa in en hel serie med bilder. 
Jag insåg ganska snabbt att jag skulle bli tvungen att använda mig av både Directors grafiska 
gränssnitt samt av Lingoprogrammering för att uppnå det önskade resultatet. Det hade visserligen 
gått att göra så att allting var styrt från Lingo men detta hade bara blivit svårare och tagit längre 
tid. De flesta av alla tweeningmoment är gjorde med det grafiska gränssnittet medan de mer 
interaktiva momenten är styrda av Lingoscript. Det största problemet var den lilla musikspelaren, 
som löstes på följande sätt. 
 
Det var tänkt att det skulle finnas en liten musikspelare där användaren ska kunna välja mellan 
olika låtar samt ändra volymen. Själva musikspelaren fick bestå av ett flertal gif-bilder. Det stora 
problemet var hur volymkontrollen skulle programmeras. Genom att dra i en bild skulle volymen 
ändras på ljudet som spelades för tillfället. Först skapades en funktion för att kolla om 
användaren drar i bilden. Detta gjordes genom att kombinera Lingofunktionerna mouseMember 
och mouseDown. Mousemember kolla vilken medlem i rollistan som användaren hållet musen 
över och mouseDown reagerar på att användaren håller musen nertryckt. För att bestämma 
volymen kollas vilket x-värde (locH) bilden har när den är längst till vänster respektive längst till 
höger. Med dessa data kan antalet procent bilden befinner sig på i x-led räknas ut.  
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Detta leder fram till följande uttryck för hur volymen skulle regleras. 
 
  sound(1).volume = integer((2.55).float * integer(100*(((sprite(me.spritenum).locH - 467)).float / (152).float)))     
   
  if the mouseMember = (member 1 of castLib 7) then 
    if the mouseDown then 
      if the mouseH < 619 and the mouseH > 467 then 
        sprite(me.spritenum).locH = the mouseH   
      end if 
    end if 
  end if 
end if 
 
Anledningen till att hela uttrycket måste multiplicera med 2.55 är att volymen i Director går från 
0 till 255 och inte 0 till 100. If-satserna kollar ifall musen är över knappen och sedan trycker ner 
musknappen. Om detta inträffar flyttas knappen till samma x-värde som musen har. 
 
Efter att den första versionen av introt var klart fick en hel del justeringar göras. Jag insåg framför 
allt att det var för mycket tid mellan det att användaren tryckt på en affär tills informationen kom 
fram. De bilder som visades mellan hade inte heller någon direkt funktion förutom att vara 
snygga. Dessutom skulle det bli väldigt jobbigt att se på samma animation varje gång användaren 
ville titta på en ny affär. Av dessa anledningar plockades en stor del av de bilder som var med 
från början bort. 
 
3.2.2 Intro 2. 
Efter att det första introt var klart insåg jag att det färdiga resultatet inte var så bra som jag hade 
kunnat önska. Jag beslöt mig då för att göra ytterligare ett intro. Eftersom själva idén bakom 
introt var bra så blev det andra introt ganska likt det första rent strukturmässigt. Det som 
ändrades är att den lilla staden byttes ut mot med representativa bilder för de olika affärerna. I 
detta intro minimerades även antalet ”onödiga” bilder för att det dels skulle gå snabbare att ladda 
och dels skulle vara snabbare att använda. 

3.3 Vegas 
 
3.3.1 Webbshop. 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid skapandet av webbshoppen. Först förklaras vald 
metod och en motivering till denna. Sedan förklarar implementeringen i fyra olika steg eftersom 
webbshoppen ur användar- och programmeringsperspektiv i princip kan delas upp i fyra delar. 
 
För att göra en webbshopp finns (minst) två olika tillvägagångssätt. Skillnaden mellan de två 
sättet, som här gås igenom, är hur den temporära datan lagras. Med temporär data menas 
information om de varor kunden lagt i korgen innan köpet är slutfört. Detta är nödvändigt 
eftersom kunden antagligen vill ha möjlighet att köpa mer än en vara åt gången. 
 
Det första sättet är att lagra den temporära datan i en databas. Då består systemet av två olika 
tabeller för kundkorgar. Dels en där information finns lagrad om köpta varor och en som 
innehåller temporär data om köp som ännu inte är genomförda. För att hålla reda på vad varje 
användare har lagt i korgen går det att utnyttja en egenskap hos sessioner som heter sessionId 
vilken tilldelar varje besökare ett unikt nummer. När ett köp genomförs flyttas helt enkelt all 
information från databasen med temporär data till databasen för gjorda köp.  
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Det andra sättet är att lagra all information i sessionvariabler. Webbshoppen i detta projekt 
använder sig av sessionsvariabler. Detta är en bättre lösning då det går att undvika att skriva till 
och hämta information från en databas. Tyvärr blir det också mer komplicerat då det inte går att 
hämta och lägga in information med vanliga SQL-satser utan egna stränghanteringsfunktioner 
måste skapas. 
 
De fyra stegen i implementeringen av webshoppen är: 
 

Hämta information om varor från databasen och visa dem. 
Lagra information i sessionsvariabler om vilka varor som lagts i varukorgen 
Registrera ny kund och/eller inloggning av kund 
Överföring av information från sessionsvariablerna till databasen. 

 
Det första steget består av att hämta information från databasen så att kunder kan se vilka varor 
som finns tillgängliga. Oavsett vilken typ av varor som ska visas så utgår sidan från scriptet som 
ligger i visa.asp. Denna sida skapar en koppling mot databasen och skapar ett recordset med alla 
varor av en viss typ. Vilken typ av varor som är aktuella skickas till visa.asp med en querystring, 
recordsetet skapas sedan med följande SQL-sats: 
SQL = "SELECT * FROM varor WHERE typ = '" & request.querystring("typ") & "'" 
 
Förutom argumentet ”typ” skickas även en variabel som heter start. Eftersom sidan bara visar två 
varor åt gången måste en variabel hålla reda på vilken vara räknaren befinner sig vid. Visas första 
sidan med varor (vara 1-2) har starvariabeln värdet 1 och visas andra sidan med varor (vara 3-4) 
har startvariabeln värdet 3 och så vidare. Värdet på startvariabeln används för att flytta fram 
pekaren i recordsetet till aktuell post på följande vis: 
rs.move(request.querystring("start")-1) 
 
Anledningen till att värdet minskas med ett är att recordsetet räknar första posten som noll. 
 
Med hjälp av dessa data genererar sidan visa.asp en sida som visar varor av den typ användaren vill 
se. 
 
Nästa steg är att lagra information om köpta varor i kundkorgen. Som tidigare nämnts lagras 
informationen temporärt i sessionsvariabler tills köpet är slutfört. Från sidan visa.asp kan kunden 
klicka på en vara och kommer då till sidan info.asp där varan kan köpas. På denna sida visas även 
mer information om varan. Här väljer kunden hur många exemplar av varan som ska köpas samt 
andra attribut (till exempel storlek eller färg). När köpknappen trycks in skickas formuläret till 
sidan kassa.asp som ligger i en annan frame än info.asp. I kassa.asp visas alla varor kunden lagt i 
varukorgen. Denna sida läser av sessionsvariablerna och konverterar textsträngarna till vanlig text 
vilket förklaras nedan. 
 
Texten i sessionssträngarna är uppbyggd på följande vis:  
[ID?Extra Information!Antal beställda;Nästa vara] 
 
Strängen med kundkorgsinformation kan till exempel se ut på följande sätt. 
[k12?Small!1;a12?!2; 
 
Denna sträng består av två olika varor som har id k12 respektive a12. Kunden har köpt en k12 i 
storleken small och två stycken a12or. 
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För att till exempel lista innehållet i en kundkorg blir pipelinen: 
 

1) Läs in sessionvaribeln i en ny sträng (A). 
2) Repetera steg 3-7 x antal gånger (där x är antalet varor som lagts till) 
3) Kolla vart det första ”;” finns (vilket är efter den första varan) 
4) Skapa en ny sträng som innehåller allt i början av A till det första ”;” (B) 
5) Skapa en ny sträng som innehåller allt från det första tecknet efter ”;” till längden på 

strängen A. Denna sträng blir sedan A. 
6) Läs ut Extra information och Antal beställda från B genom att kolla var tecknena ”?” och 

”!” befinner sig. 
7) Skriv ut informationen. 

 
I praktiken användas strängfunktionerna len, mid, left och right. Listan ovan ser i kod ut på 
följande sätt. 
 
antalBest = Session("antalBest") 
bestStr = Session("bestStr") 
 
for i=1 to antalBest 
  temp = inStr(bestStr,";") 
  bestStrTemp = mid(bestStr,1,temp) 
  bestStr = mid(bestStr,temp+1,Len(bestStr)) 
 
  vara =  mid(bestStrTemp,1,Len(bestStrTemp)-3) 
 
  temp = inStr(vara,"?") 
  extra = mid(vara, temp+1, len(vara)) 
  vara= left(vara,temp-1) 
 
  antal = mid(bestStrTemp,1,Len(bestStrTemp)-1) 
  antal = right(antal,1) 
 
  skriva ut informationen 
 
next 
 
Dessa steg är att jämföra med en enkel SQL-sats.  
”SELECT * FROM temporärVarukorg WHERE id = ”’ & Session.Sessionid 
 
Vinsten är dock som sagt att en databaskoppling kan undvikas vilket ökar prestandan. Eftersom 
sessionsvariablerna lagras på klientens dator finns det en teoretisk möjlighet att webbläsaren 
sänks om alltför många stora variabler skapas. Jag gjorde dock bedömningen att att en kund inte 
beställer så många varor åt gången.  
 
Nästa steg är själva köpandet. För att kunna beställa varor måste kunden vara registrerad vilket 
görs på sidan. Kunden får då fylla i adressuppgifter samt välja ett lösenord som sedan används 
för att logga in på sidan.  
 
Om en kund är inloggad och trycker på beställ så flyttas informationen som ligger i 
sessionvariabeln bestStr till databasen. Där lagras även hur många varor som beställts, vilket 
kundId beställaren har samt datumet då beställningen registrerades. Beställaren får även en e-post 
skickat till den adressen som angavs när de registrerade sig med en orderbekräftelse. Efter att 
beställningen är bekräftad och överförd till databasen avslutas sessionen med kommandot 
session.abandon. 
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När en order har inkommit kan personalen på Vegas gå in på en speciell sida och bekräfta en 
order. Denna sida är dock inte speciellt avancerad eftersom webbshopen inte ska användas. 
 
3.3.2 Databas 
I databasen lagras all information om kunder samt gjorda köp. Här ligger även informationen om 
de olika varorna som affärer säljer. Databasen består av följande tabeller.  
 
varor 

 Fältnamn Fälttyp 
 id räknare 
 namn text 
 pris tal 
 märke text 
 typ text 

Tabellen varor innehåller information 
om olika varor som affären tillhanda- 
håller. Fältet typ anger vad för slags 
vara det är (kläder, möbler etc.). 

 bild text 
 
kunder 

 Fältnamn Fälttyp 
 id räknare 
 namn text 
 adress text 
 postnr text 
 ort text 
 epost text 

Här lagras den informationen som en 
kund anger när denna registrerar sig. 

 pass text 
 
orders 

 Fältnamn Fälttyp 
 id räknare 
 bestStr pm 
 kundId tal / främmande nyckel 
 stats tal 
 datum datum/tid 

I orders lagras alla beställningar. I 
fältet bestStr lagras vad kunden har 
beställt. Vilken kund det är som 
beställt lagras i kundId som är en 
främmande nyckel, kopplad till fältet 
id i tabellen kunder. 

 antal tal 
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3.3.3 Webbsida 
Grafiken till webbsidan skapades i Photoshop. 
 

 
                               Bild 04 – Struktur på Vegas webbsida 

3.4 Hårdoktorn 
3.4.1 Intro 
Introt till Hårdoktornsidan skapades på liknande sätt som introt till första sidan. Här behövdes ej 
någon Lingo användas eftersom filmen inte är interaktiv. De bilder som användes skapades 
främst i Adobe Illustrator och 3d Studio Max. Illustrationen ritades med utgångspunkt från ett 
fotografi som affären använder som reklam. 
 
3.4.2 Webbsida 
Grafiken till webbsidan skapades i Adobe Photoshop. Själva sidan är uppbyggd av frames och 
lager som följande bild visar. 
 

 
                              Bild 05 – Struktur på Hårdoktorns webbsida 
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3.5 Repris 
3.5.1 Webbsida 
Denna sida skapades i Flash och i Photoshop. De båda iFramesen till vänster innehåller båda 
Flashfilmer medan de båda till höger innehåller vanlig HTML. 
 

 
                                      Bild 06 -  Struktur på Repris webbsida 
 
3.5.2 Flashfilmer 
Sidan innehåller två Flashfilmer, en där en logotyp visas och en där användaren kan titta på olika 
varor butiken har inne. Filmen där användaren ska kunna scrolla en bild blev oväntat krånglig att 
göra, mycket på grund av att jag inte arbetat i Flash förut samt att jag jobbat mycket i Director.  
 
Filmen i sig består av två olika delar. Först en lång bild och sedan två olika knappar som används 
för att scrolla bilden fram och tillbaka. I Director hade detta problem löst genom att göra ett 
frame-loop. Till de två knapparna kopplas sedan script som flyttar bilden åt höger respektive 
vänster när musen hålls över knapparna. Denna metod användes även i Flash även om den fick 
redigeras lite på grund av att Flash är uppbyggt på ett annat sätt än Director. 
 
I Flash går det inte att använda ett framescript direkt utan framescriptet måste först kopplas till 
en symbol. När en sådan koppling har skapats används funktionen onClipEvent för att avgöra 
när exitFrame inträffar. Detta gör att först måste bilden göras till en symbol (a) och namges. 
Sedan skapas en ny symbol (b) som innehåller symbolen (a) samt de båda knapparna. Ett script 
kopplas till de båda knapparna som sätter en variabel till ett speciellt värde när musen är över 
knappen. Symbolen (b) läggs sedan in i filmen och en clipEvent kopplas till den. Varje gång 
enterFrame inträffar kollar ett script om musen är över någon av knapparna (genom att kolla om 
variabeln har det speciella värdet) och scrollar bilden om så är fallet. 
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4. RESULTAT 
Resultatet av mitt arbete finns att beskåda på http://www.popkram.com/x. Resultatet blev i stort 
sätt så som jag hade tänkt mig när jag började med projektet. På grund av tidsbrist fick jag dock 
göra lite mindre på vissa sidor än vad som hade varit önskvärt. Jag tyckte dock att det var bättre 
att få en mindre del som var fullt fungerande än många smådelar som bara var halvfärdiga.  
 
Rapporten var svår att skriva när ett så pass utpräglat praktiskt arbete har utförts. När något 
grafiskt skapas så är det svårt att förklara tillvägagångssättet utan att gå in på en nivå i stil med 
”nu flyttar jag bilden tre pixlar åt vänster”. Eftersom arbete till stor del består av sådana 
operationer så blev denna rapport ganska svårskriven. Rapportskrivningen försvårades ytterligare 
av att jag valt att göra en, ur rent tekniskt synvinkel, abstrakt uppgift. Jämför design av tre 
webbsidor med något mer konkret som att bygga en el-bil. I ett ”bygga-bil” projekt kan man sätta 
upp tydliga mål på ett annat sätt. Säg att målen med projektet är att bilen ska kunna växla från 
ettan till femman samt kunna åka fem mil utan att behöva laddas upp. Mål av denna typ är svåra 
att sätta upp för projekt i stil med det jag har gjort. 
 
Ett sätt att på något sätt mäta resultat är att göra användartester. Ponera att det finns en befintlig 
sida och layouten ska göras om på den. I testar kan användare leta efter viss information och 
jämföra till exempel tidsåtgången att hitta informationen för de olika sidorna. Detta går inte heller 
att applicera på mitt examensarbete eftersom det dels inte fanns några befintliga sidor och 
meningen med arbetet inte heller direkt var att skapa användarvänliga sidor (även om det 
eftersträvades). 
 
Eftersom den största delen av arbetet i efterhand visade sig bli att skapa grafiken till de olika 
sidorna är det därför svårt att dra någon egentlig slutsats eller liknande av denna del av arbetet. 
Jag är dock nöjd med utseendet på de olika webbsidorna (vilket även ägarna av affärerna är) även 
om själva textinnehållet på de olika sidorna inte är speciellt bra. Detta beror till stor del på att jag 
inte fick något textmaterial från affärerna utan fick hitta på det mesta själv.  
 
Skapandet av webbshoppen är betydligt lättare att diskutera kring och se något resultat av. Den 
fungerar ungefär så som jag från början hade tänkt mig. Mitt val av metod gjorde att arbetet tog 
längre tid än den enklare varianten att använda en databas. Om shoppen skulle användas så är det 
dock bättre att utvecklingsarbetet tar lite längre tid än att webbshoppen inte används av kunderna 
för att den är långsam. Det är dock svårt att säga hur pass mycket snabbare shoppen blir eftersom 
någon möjlighet att testa shoppen under ”riktiga” omständigheter inte funnits. Det är också svårt 
att säga hur pass bra lämpat det webbhotell som jag använder mig av är för en tillämpning av 
detta slag. För att webbshoppen ska kunna användas ”på riktigt” måste dock några funktioner 
läggas till. Först och främst måste en administratör kunna lägga till nya varor på ett smidigt sätt. 
Smidigast är att använda sig av ett webbgränssnitt eftersom det inte är troligt att administratören 
har speciellt stor erfarenhet av databaser. På grund av tidsbrist finns det även två andra 
begränsningar. En kund kan inte beställa en vara i två (eller flera) olika attribut (till exempel en 
tröja i två olika storlekar) samt att det inte går att köpa mer än nio stycken av en och samma vara.  
 
En stor del av arbetet spenderades också i programmen Flash och Director. Det som är det 
bestående intrycket efter att ha jobbat med dessa program är frågan varför det är två olika 
program. Det känns lite som om Macromedia vill att det ska vara två olika program för att kunna 
tjäna så mycket pengar som möjligt. För några år sedan var det främst avsaknaden av ett bra 
programmeringsspråk i Flash som gjorde att Director användes när spel eller liknande typer av 
applikationer skulle skapas. Directorfilmer kan användas även på Internet genom 
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komprimeringsformatet Shockwave. I de senare versionerna av Flash (version 5 och MX) har 
dock ActionScript förbättrats avsevärt och idag är det fullt jämförbart med Lingo, i alla fall i 
spelmässig programmering. Macromedia lanserade då i och med Director 8.5 möjligheten att 
skapa 3d-världar i en Open-Gl miljö. Detta känns lite som ett sätt att på nytt skilja deras olika 
produkter lite ifrån varandra så att en kund måste ha båda programmen. Likadant känns det med 
de vektorfunktioner som finns i Flash men inte i Director. Det vore nog inte speciellt svårt för 
Macromedia att implementera dessa funktioner även i Director. 
 
Sammanfattningsvis har det varit lärorikt att arbete med detta projekt. Förvånande nog 
upptäcktes att jag trots alla irritationsmoment med gruppmedlemmar som inte riktigt gör sitt jobb 
föredrar att jobba i en större grupp. Det som har varit svårast med att jobba själv är att inte ha 
någon att diskutera olika problem som uppstått under arbetets gång med.  

4.1 Problem 
Det största problemet jag har haft med det här projektet har varit utseendet på de olika introna 
och webbsidorna. Jag har haft väldigt svårt för att hitta en design och layout som jag inte tröttnat 
på efter en vecka. 
 
Ett annat problem jag drabbades av var att ASP-applikationer testkördes lokalt på min dator 
(med svensk version av Windows och PWS installerat) först. Den webbserver som jag sedan 
laddade upp sidorna på körde ett engelskt Red-Hat som operativsystem och ChiliSoft som ASP-
tolkare. Att operativsystemet inte körde svenska som språk ställde till problem då jag på mina 
sidor skickade med querysträngar i stil med ”?typ=möbler”. Eftersom dessa innehåller tecknen 
som inte känns igen (å, ä, ö) fick en del kod skrivas om lite för att det skulle fungera. Det visade 
sig även att ChiliSoft inte stödde precis alla ASP-kommandon samt att syntaxen för vissa 
kommandon var annorlunda. Detta gällde främst de konstanter som används när själva 
databaskopplingen utförs. Efter att ha studerat ChiliSofts hemsida så löste sig dock de problemen 
också. 

4.2 Framtid 
Som sagt så blev inte sidorna riktigt så innehållsrika som jag hade önskat. Här är några förslag på 
vad som skulle kunna lägga till vid en eventuell utökning. 
 

Texterna på de olika sidorna måste skrivas om. 
Bättre orderbekräftelse via mail som även visar vilka varor som beställts. 
Möjligheten att kunna boka en tid via Hårdoktorns webbsida. 
När en kund handlar på webbshopen på Vegas webbsida ska denna ha möjlighet att spara sin 

varukorg för att kunna slutföra shoppingen en annan dag. 
Bygga ut webbgränssnittet för att ta emot orders på Vegassidan. 
Lägga in någon form av spel med Norrköpingsankytning (till exempel köra spårvagn) på första 

sidan. 
Självklart att lägga till flera olika affärer. 
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5. Ordlista 
ActionScript 
Programmeringsspråk som används i Macromedia Flash 
http://www.macromedia.com/support/flash/action_scripts.html 
 
ASP 
Active Server Pages. En teknik från Microsoft som gör det möjligt att köra scripts på serversidan. 
http://www.4guysfromrolla.com 
http://www.idg.se/webstudio/pub/object.asp?id=10 
 
ChiliSoft ASP 
Ett program ifrån ChiliSoft som gör det möjligt att köra ASP-sidor på en linuxplattform. 
 
HTML 
HyperText Markup Language. Ett märkspråk för att publicera och formatera data på Internet. 
 
Lingo 
Programmeringsspråk som används i Macromedia Director. 
http://www.macromedia.com/support/director/lingo.html 
 
ODBC 
Open DataBase Connectivity. Ett programmeringsspråk för att ansluta till databaser. 
 
http://www.liv.ac.uk/middleware/html/odbc.html  
 
SQL 
Structured Query Language. Ett frågespråk för att hämta och redigera information ifrån 
databaser. 
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