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Sammanfattning

Detta examensarbete är utfört åt Cervera i Norrköping och Linköping. Uppgiften var att skapa

en professionell interaktiv hemsida åt företaget där delar av företagets varusortiment kan

presenteras. Förutom en hemsida vänd till potentiella kunder så skapades en applikation

upplagd på Internet där företagets anställda kan lista, uppdatera, radera och skapa poster som

är lagrade i en databas. Detta för att enklare kunna styra innehållet på hemsidan. I huvudsak

har PHP och HTML använts för att skapa hemsidan i kombination med databaser i MySQL.

Resultatet blev en funktionell, professionell och informativ hemsida med en enkel och

pedagogisk applikation för personalen. I denna rapport får läsaren en utförlig redogörelse för

arbetet.

Abstract

This degree project is made for Cervera in Norrköping and Linköping. The task was to create

a professional interactive homepage for the company where the company's range of products

can be presented. Besides a homepage aimed towards potential customers, an online Internet-

application where the company's employees can update, erase, and create posts that are stored

in the database was created. The main programming languages have been PHP and HTML in

combination with databases in MySQL. The final result was a functional, professional and

informative homepage with a simple and pedagogical application for the employees. In this

report the reader gets a detailed statement of the project.



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

Innehållsförteckning

1 Inledning _____________________________________________1
1.1 Bakgrund _________________________________________________ 1
1.2 Metod_____________________________________________________ 1
1.3 Syfte _____________________________________________________ 1
1.4 Mål _______________________________________________________ 2
1.5 Avgränsningar _____________________________________________ 2
1.6 Företaget Cervera___________________________________________ 3

2 Teori _________________________________________________4
2.1 PHP ______________________________________________________ 4

2.1.1 Bakgrund_______________________________________________ 4
2.1.2 Användning _____________________________________________ 4
2.1.3 Implementation __________________________________________ 6

2.2 MySQL ___________________________________________________ 8

3 Utförande _____________________________________________9
3.1 Introduktion _______________________________________________ 9
3.2 Använda programvaror _____________________________________ 11

3.2.1 Apache 1.3 ____________________________________________ 11
3.2.2 Macromedia Dreamweaver v 4 _____________________________ 11
3.2.3 Ultra Edit v 9.2__________________________________________ 12
3.2.4 Adobe Photoshop v 7.0___________________________________ 12

3.3 Hemsidans innehåll ________________________________________ 12
3.4 Layout ___________________________________________________ 13

3.4.1 Sidstrukturens design ____________________________________ 13
3.4.2 Sidstrukturens teknik_____________________________________ 14

3.5 Databasens struktur________________________________________ 16
3.5.1 ER-diagram____________________________________________ 17
3.5.2 Entitetslista ____________________________________________ 18

3.6 Logiskt schema ___________________________________________ 19
3.7 Kontroll av inmatade uppgifter _______________________________ 19
3.8 Sökfunktion_______________________________________________ 20
3.9 Registrering/Medlemssidor __________________________________ 20
3.10 Modifikationsprogrammet ___________________________________ 21

3.10.1 Lista kunder____________________________________________ 22
3.10.2 Lägg till / ta bort / ändra i databasen Vara ____________________ 22
3.10.3 Lista varor _____________________________________________ 22



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

3.10.4 Skicka nyhetsbrev_______________________________________ 23
3.10.5 Skapa frågesport________________________________________ 23

3.11 Problem__________________________________________________ 23
3.11.1 Programmeringsproblem__________________________________ 23
3.11.2 Layoutproblem _________________________________________ 24
3.11.3 Övriga problem _________________________________________ 25

4 Utvärdering __________________________________________26
4.1 Resultat av utvärderingen ___________________________________ 26

5 Webbhotell___________________________________________27
6 Hemsideadress _______________________________________27
7 Hemsidepaketsförslag _________________________________28

7.1 Förslag 1: Servervarianten __________________________________ 28
7.2 Förslag 2: Webbhotellsvarianten _____________________________ 28
7.3 Rekommenderat alternativ __________________________________ 29

8 Diskussion ___________________________________________29
9 Slutsats _____________________________________________30
10 Referenser _________________________________________31

10.1 Litteratur _________________________________________________ 31
10.2 Internetsidor ______________________________________________ 31

Bilaga 1: Screenshots
Bilaga 2: Utvärdering
Bilaga 3: Lathund

Figurförteckning

FIGUR 3.1 DATABASENS ER-DIAGRAM _________________________________________ 17
TABELL 3.1 DATABASENS TABELLER MED TILLHÖRANDE ATTRIBUT ___________________ 18
BILAGA 1 SCREENSHOTS
               FIGUR 1: FÖRSTA SIDAN _______________________________________________ 1
               FIGUR 2: VARUINFORMATIONSSIDAN _____________________________________ 2
               FIGUR 3: VISNING AV VAROR (VARASID.PHP) ______________________________ 3
               FIGUR 4: DETALJERAD INFORMATION OM EN VARA __________________________ 4
               FIGUR 5: PRESENTTIPS ________________________________________________ 5
               FIGUR 6: INFORMATION OM CERVERAS BUTIKER ____________________________ 6
               FIGUR 7: MODIFIKATIONSPROGRAMMET __________________________________ 7



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

- 1 - -

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Detta examensjobb gick ut på att skapa ett hemsidepaket åt Cervera i Norrköping och

Linköping. Paketet är en helhetslösning som innehåller en avancerad interaktiv hemsida, ett

enkelt uppdateringsgränssnitt, förslag på kompatibla webbhotell och även information om köp

av Internetadress. Hemsidan är en fullt fungerande webbsajt förutom att innehållet bör

uppdateras av Cervera som överenskommet. Denna rapport går först igenom teorin bakom de

använda komponenterna och därefter presenteras utförandet och resultat.

1.2 Metod

Innehållet på hemsidan har tagits fram i samarbete med Cervera enligt deras önskemål.

Sidstrukturen har utvärderats av tänkta användare för att få fram en sådan bra slutprodukt som

möjligt. HTML användes tillsammans med PHP och MySQL eftersom de alla är opensource

språk och därför gratis. Detta enligt Cerveras önskemål om en så låg utvecklingskostnad som

möjligt. MySQL användes eftersom databaser används i betydande utsträckning. PHP valdes

främst för dess utmärkta databasstöd men även för andra funktioner och möjligheter som

scriptspråket banar väg för.

1.3 Syfte

Syftet med hemsidan är att Cervera på ett bättre sätt ska kunna nå ut till sina kunder. Kunden

ska kunna titta på hemsidan för att se vilka varor Cervera har att erbjuda, jämföra priser och

även kunna få presentförslag på ett smidigt sätt. Företagskunder ska även ges möjligheten att

boka varor via e-post för att sedan hämta och betala dem i butiken. Hemsidan ska vara enkel

men snyggt utformad så att användaren inte känner sig vilsen. Även ett gränssnitt där

personalen enkelt ska kunna uppdatera databasen och hemsidan med nya produkter i

framtiden ska implementeras. Detta är en mycket viktig aspekt i projektet så att hemsidan kan

hållas aktuell även när examensarbetet är slutfört. Cervera kommer även att få information om

webbhotell och Internetadresser som vi anser vara passande ur både kvalitativ och ekonomisk

synvinkel.
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1.4 Mål

Målet med detta examensjobb är att ge kunskap att hantera de procedurer och applikationer

som ingår och tillämpa dem på ett sätt som tillfredställer Cervera. För att lyckas med detta

måste en databas kopplas till hemsidan vilket öppnar för en mängd nya möjligheter inom

webbdesign. Denna utmaning i att planera, utveckla och presentera denna helhetslösning

kommer med all sannolikhet bli användbar i arbetslivet.

1.5 Avgränsningar

En funktion som var tänkt att implementeras på hemsidan var att ge kunden möjlighet att

beställa och boka varor. Denna funktion skapades aldrig eftersom Cervera inte ansåg den

nödvändig och att det skulle kräva för mycket arbete från deras sida.

Apache webbserver 1.3 och 2.0.44 användes för att testa webbplatsen och dess funktioner på

examensarbetsgruppens egna datorer. Eftersom Apache inte är en nödvändig del av lösningen

utan bara ett hjälpmedel för att testa att sidan fungerar så tas ingen teori bakom Apaches

funktioner upp. De problem som Apache orsakat, anledningen till att dessa problem uppstod

och hur problemen löstes tas dock upp eftersom denna information är en viktig del i valet av

webbhotell/server.

Rapporten riktar sig dels till studenter inom samma område/utbildning, och dels till arbetets

uppdragsgivare Cervera. Därför har förklarandet av kod och teknik ibland reducerats för att

istället förklara sidans funktioner på ett lekmannamässigt sätt.
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1.6 Företaget Cervera

Cervera är en frivillig fackhandelskedja inom områdena glas, porslin, bestick, kök, hushållsel

och present. Ett flertal butiker erbjuder även belysning, möbler samt bäddtextil. Cervera

består av ett 40-tal butiker från Malmö i söder till Luleå i norr och omsatte år 2002 ca 600

miljoner kronor. Cerverakedjan sysselsätter ca 250 årsanställda. Företaget jobbar för att skapa

attraktion och upplevelser genom ett brett och djupt sortiment, i stora intressanta butiker samt

att erbjuda kunden plusvärde genom exklusivt inslagna paket.

Affärsidén är att erbjuda märkesvaror från kända leverantörer inom områdena glas, porslin,

bestick, kök, hushållsel och present och att i ett flertal butiker även erbjuda belysning, möbler

samt bäddtextil.

Butiken Cervera startades 1994 i Norrköping och 1998 i Linköping av Patrik och Christian

Riemer. Patrik Riemer som är VD har varit vår kontaktperson på företaget men även Christian

Riemer som är marknadsansvarig har varit till hjälp.
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2 Teori

Här presenteras de viktigaste komponenterna som använts inom detta projekt teoretiskt och

vilka möjligheter var och en innehar.

2.1 PHP 1

2.1.1 Bakgrund

PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor vilket kan låta konstigt, men förkortningen är en

rekursiv akronym, dvs. den först delen av benämningen är själva förkortningen. PHP är ett

scriptspråk som är inbäddat i HTML. Stor del av dess syntax är lånad från

programmeringsspråken C, Java och Perl dock med några specifika egenskaper som bara

finns i PHP. Målet och användandet av PHP är att låta webbutvecklare skapa dynamisk

genererade sidor på ett snabbt och relativt enkelt sätt.

PHP började som ett program i Perl skrivet av Rasmus Lerdorf 1994. Detta utvecklades sedan

under de följande åren till att bli PHP/FI 2.0. Många började använda PHP/FI men den

egentliga framgången kom först efter att Zeev Suraski och Andi Gutmans lanserade en ny

parser som ledde fram till PHP 3.0. Samma syntax används även till version 4.

2.1.2 Användning

PHP kan användas på alla större operativsystem; Linux, många Unix-varianter (t.ex. HP-UX,

Solaris och OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS med flera. PHP har också

stöd för de flesta webbservrar som finns på marknaden idag, inkluderat Apache, Microsoft

Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape- och iPlanetservrar, Oreilly

Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, och många fler. För majoriteten av

webbservrarna kan PHP köras som en modul, för de som stöder CGIstandarden kan PHP

köras som CGI-processor.

                                                
1 http://se.php.net/FAQ.php
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PHP ger alltså friheten att välja både operativsystem och webbserver. Vidare finns

möjligheten att välja att använda procedurprogrammering eller objektorienterad

programmering, eller en mix av dem. Även om inte alla OOP-funktioner finns

implementerade i den nuvarande versionen av PHP är många kodbibliotek och större

applikationer (t.ex. PEAR-biblioteket) skrivet endast med hjälp av OOP-kod. Med PHP är

användaren heller inte begränsad till att skriva ut HTML. PHP kan också generera bilder,

PDF-filer och till och med Flash-filmer (med hjälp av libswf och Ming) i realtid. Det finns

dessutom möjlighet att skriva ut vilken text som helst, t.ex. XHTML- och XML-filer. PHP

kan skapa dessa filer automatiskt och spara dem i filsystemet, istället för att skicka dem

till webbläsaren och på så vis bilda ett server-side-cache-system för dynamiskt innehåll.

En av de viktigaste och mest intressanta funktionerna i PHP är dess omfattande databasstöd.

Att skriva webbsidor som använder databaser är enkelt om man har grundläggande

programmeringskunskap.

Följande databaser stöds för tillfället:

Adabas D Ingres Oracle (OCI7 och OCI8)

dBase InterBase Ovrimos

Empress FrontBase PostgreSQL

FilePro (endast läsning) mSQL Solid

Hyperwave Direct MS-SQL Sybase

IBM DB2 MySQL Velocis

Informix ODBC Unix dbm

Det finns också stöd för DBX database abstraction vilket ger möjlighet att transparent

använda vilken databas som helst som har stöd för det. Dessutom stöder PHP ODBC (Open

Database Connection Standard) så att alla databaser med stöd för den standarden kan anslutas.

PHP har också stöd för att kommunicera med andra tjänster med hjälp av protokoll såsom

LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (under Windows) och otaliga andra.

Direkta socket-anslutningar kan även de öppnas och interagera genom andra protokoll. PHP

har stöd för WDDX complex data exchange mellan praktiskt taget alla webbspråk. På tal om

sammanlänkning har PHP stöd för instansiering av Java-objekt och möjlighet att använda dem

som PHP-objekt. Man kan också använda COBRA-tillägget för att använda externa objekt.
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PHP har mycket användbara textmanipuleringsfunktioner, allt från POSIX Extended och

Perls reguljära uttryck till tolkning av XML-dokument. För tolkning och åtkomst av XML-

dokument, stöds SAX- och DOM-standarderna. Man kan använda XSLT-tillägget för att

omvandla XML-dokument.

Vid användandet av PHP till e-handel finns flera verktyg som är användbara:

Cybercashbetalning, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro och diverse CCVS-funktioner. Bland

andra intressanta tillägg kan nämnas mgnGoSearch's sökmotor-funktioner, IRC

Gatewayfunktioner, många kompressionsverktyg (gzip, bz2), datumomvandligsfunktioner,

och översättning av text.

2.1.3 Implementation

Sättet att skriva scipt i PHP skiljer sig från ett script skrivet i andra språk, som t.ex. Perl eller

C. Istället för att skriva ett program med massor av kommandon som i sin tur skriver ut

HTML, används istället HTML med inbäddad PHP-kod som utför något. PHP-koden omsluts

av speciella start- och sluttaggar vilket gör det möjligt att växla mellan PHP-kod och HTML.

PHP är enkelt att lära sig, men erbjuder ändå avancerade funktioner för professionella

programmerare. Från det att en motiverad person börjar lära sig PHP bör det inte ta lång tid

innan han/hon kan skriva enkla script.

Exempel: Ett enkelt PHP-script som skriver ut ”Hello World” på skärmen.

<html>

<head>

<title>Skriv ut “Hello World” på skärmen</title>

</head>

<body>

<?php

echo "Hello World";

?>

</body>

</html>
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Det som utmärker PHP från andra script som t.ex. JavaScript är att koden exekveras på

servern istället för hos användaren. Om ett PHP-script exekveras på en server, kommer

klienten bara att få resultatet av exekveringen men utan någon möjlighet att ta reda på vilken

kod som ligger bakom den.

PHP kan göra det mesta. PHPs fokus ligger på server-side-scripting, vilket ger möjlighet att

göra allt som andra CGI-program kan göra, såsom att samla in data, generera dynamiska

webbsidor eller skicka och ta emot cookies. Men PHP har större möjligheter än så. Det finns

främst tre huvudområden där PHP-script används: Server-side-scripting,

kommandoradsscripting och klient-side-applikationer med grafiskt användargränssnitt.

Server-side-scripting

Det här är det mest traditionella och huvudsakliga användningsområdet för PHP. Tre saker

behövs för att detta ska fungera: PHP-motorn (CGI- eller server-modul), en webbserver och

en webbläsare. Webbservern måste köras med aktiverat PHP-stöd. Utdatan kan ses från PHP-

motorn med en webbläsare genom att titta på sidan som skickades från webbservern.

Kommandoradsscripting

Det går att skapa ett PHP-script som varken kräver webbserver eller webbläsare. Det enda

som behövs då är PHP-motorn. Den här typen av användning är idealisk för script som

exekveras regelbundet med hjälp av cron (under *nix eller Linux) eller Schemaläggaren

(under Windows). Den här typen av script kan också användas för enklare textmanipulering.

Klient-side-applikationer med grafiskt användargränssnitt

PHP är antagligen inte det bästa språket att skriva fönsterapplikationer med, men med bra

kunskap om PHP och viljan att utnyttja några av PHPs mer avancerade funktioner i

applikationer så kan PHP-GTK användas för att skriva sådana program. Genom PHP-GTK

ges också möjligheten att skriva plattformsoberoende program. PHP-GTK är ett tillägg till

PHP, som inte finns tillgängligt i huvuddistributionen.



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

- 8 - -

2.2 MySQL 2

En databas är en mängd data som är strukturerad på ett smidigt sätt. Det kan vara allt ifrån en

shoppinglista till ett stort register. För att öka hastigheten och flexibiliteten i databasen delas

den upp i tabeller med olika relationer till varandra. För att ändra och uppdatera en databas

behövs en databashanterare såsom t.ex. MySQL (Structured Query Language). Andra kända

databashanterare är Microsoft Access och Oracle. MySQL är anpassad för webben och stöder

en mängd programmeringsspråk på de flesta plattformar. MySQL används idag av mer än 4

miljoner webbsidor och är därmed den populäraste opensource databas-servern i världen.

Opensource betyder att vem som helst får ändra och använda produkten utan att behöva betala

någonting. Det finns dock även en licens att köpa ifall man vill ha personlig rådgivning eller

är osäker på vilka regler som annars gäller. Anledningar till att MySQL har blivit så populärt

är att det är gratis och enkelt att använda men ändå förhållandevis snabbt och säkert.

MySQL AB, med tre dotterbolag och drygt 60 anställda i 14 länder, utvecklar, marknadsför

och säljer MySQL. Företaget startades av två svenskar och en finländare 1995 och äger

rättigheterna till bland annat källkoden för MySQL. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

                                                
2 http://www.mysql.com/company/index.html
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3 Utförande

3.1 Introduktion

Redan efter den första förfrågan om möjlighet till examensarbete hos Cervera påbörjades

arbetet med förslag, skisser och test. En tidsplan lades upp för arbetet. Vid det första riktiga

projektmötet med Cervera kunde en grundläggande idé presenteras tillsammans med

presentationer av liknande webbplatser och vilka sidstrukturella inslag från dessa som kunde

tänkas användas på Cerveras sida. Cervera uttryckte främst innehållsmässiga önskemål men

gav även vissa riktlinjer för layout. Trots olika kunskapsnivå så kunde olika funktionsförslag

diskuteras och förstås av bägge parter. Efter mötet diskuterades sidans layout enskilt inom

examensarbetsgruppen med hjälp av anteckningar, åsikter och skisser från mötet. Relativt

snabbt skissades en sidlayout som var stilren, pedagogisk och funktionell fram. Detta gjordes

genom erfarenheter och kunskap inom webbdesignområdet och genom förståelse av olika

begränsningar inom de valda programmeringsspråken PHP, MySQL och HTML.

På grund av att examensarbetet inte hade någon som helst budget, på grund av

examensarbetsgruppens egna val och på grund av att det finns bra och ständigt utvecklande

funktioner hos programmeringsspråken valde examensarbetsgruppen att uteslutande använda

opensourcespråk. Detta för att visa att en väldesignad och välstrukturerade webbplats inte

behöver kosta flera tusen kronor enbart i program- och licenskostnader.

Vid de första diskussionerna med Cervera kom det förutom innehåll, kostnad och tänkt stil

även fram tankar om hur sidan skulle uppdateras i framtiden eftersom personalen hade

begränsade kunskaper om datorer, programmering och Internet. Det bestämdes att sidan

skulle anpassas på ett sådant sätt att den skulle kunna hållas uppdaterad utan större

förkunskaper och utan att utomstående hjälp skulle behöva konsulteras. Detta

tillvägagångssätt var ett av de viktigaste målen i projektet och mycket arbete lades ner på att

anpassa sidan för att uppnå detta.
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Redan innan stora delar av sidan var klar strukturmässigt påbörjades arbetet med

modifikationsprogrammet som skulle användas av personalen. Detta för att enklare kunna

integrera de processer som programmet skulle använda sig av i den vanliga designen och

tekniken. Antalet funktioner som programmet kan styra har ökat successivt under hela

arbetsprocessen, med en enkel början som att lägga till och lista varor ända fram till att skapa

och rätta frågesporter och skicka nyhetsbrev. De slutgiltiga funktionerna i

modifieringsprogrammet täcker mer än väl de krav som ställdes på möjlighet till uppdatering.

Funktionerna i modifieringsprogrammet är följande:

Lista kunder

    Här visas alla kunder som registrerat sig på hemsidan.

Lägg till vara

En funktion där personalen lätt kan lägga till nya varor till butikens utvalda sortiment.

Ta bort vara

En funktion där personalen lätt kan ta bort utgångna eller felaktiga varor i sortimentet.

Ändra vara

En funktion där personalen lätt kan ändra varuinformationen för varor i sortimentet.

Ändra sidantal

En funktion där personalen lätt kan ändra antalet sidor för varje kategori på webbsidan.

Månadens varor

En funktion där personalen lätt kan byta varor till den aktuella Månadens Vara för varje

varukategori.

Lista varor

En funktion där personalen lätt kan få en överblick över vilka varor som finns inlagda i

sortimentet.

Skicka nyhetsbrev

En funktion för att personalen lätt ska kunna skicka ut ett nyhetsbrev till alla användare

som registrerat sig som prenumeranter.

Skapa frågesport

En funktion för att personalen lätt ska kunna skapa ett tävlingsmoment.

Lista vinnare

En funktion för att personalen lätt ska kunna rätta och välja ut en vinnare bland de som

tävlat i frågesporten.



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

- 11 - -

Eftersom så stor del av webbsidans innehåll ska kunna styras och ändras av personalen har

även en funktion integrerats direkt i sidans design för att lättare ge möjlighet till både val och

placering av varor. Genom inloggning med särskilt användarnamn och lösenord på sidan får

administratören möjlighet att placera varorna på de olika kategorisidor som han/hon vill och

kan enkelt byta plats på varorna. Denna funktion gör att personalen förutom det rent

innehållsmässiga kan styra layouten av varor på ett enkelt sätt. Cervera kan även ändra all

informativ text med hjälp av vanliga textfiler. Förutom visning och testkörning av

modifikationsprogrammet med personalen så har även en lathund gjorts som personalen kan

referera till vid problem. Denna återfinns i Bilaga 3 Lathund.

3.2 Använda programvaror

3.2.1 Apache

Apache webbserver 1.3 och 2.0.44 användes för att testa webbplatsen och dess funktioner på

examensarbetsgruppens egna datorer. Som extra säkerhet till modifikationsprogrammet så

används en .htaccess-fil. Denna fil ger begränsad åtkomst till de kataloger den placeras i.

3.2.2 Macromedia Dreamweaver v 4

Dreamweaver är en HTML-editor framtagen av Macromedia. Med Dreamweaver kan en

användare designa och utveckla hemsidor och diverse andra webbapplikationer. Användaren

kan själv välja på att antingen skriva HTML-koden själv, helt arbeta i en visuell editormiljö

eller kombinera dessa båda.

Programmet användes främst för att visualisera utseendet i projektets början. Även enklare

förflyttningar har gjorts med programmet. Observera att enbart den grundläggande strukturen

har påbörjats med hjälp av Dreamweaver medan hemsidan sedan har byggts vidare med

HTML- och PHP-kod. PHP kan skrivas i Dreamweaver men resultatet kan inte visas direkt på

skärmen vilket gjorde att användandet av programmet kändes klumpigt och därför valdes en

enklare texteditor.
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3.2.3 Ultra Edit v 9.2

Den absolut största delen av projektet har skrivits med Ultra edit från IDM Computer

solutions. Denna texteditor kan konfigureras för flera olika programmeringsspråk däribland

PHP som är arbetets huvudsakliga scriptspråk. Den förenklar programmeringen genom att

färglägga nyckelkommandon och strukturera upp innehållet vilket resulterar i en

lättöversiktlig kod. Flera filer öppnas utan problem i Ultra edit och användaren kan snabbt och

enkelt byta mellan dessa.

3.2.4 Adobe Photoshop v 7.0

Photoshop är ett bildbehandlingsprogram från Adobe som användes för att korrigera och

spara om bilder i olika format och storlekar. För att underlätta denna procedur för personalen

på Cervera har några förinställda ”action-funktioner” skapats. Dessa funktioner gör att bilder

förminskas och sparas ner i rätt format på rätt ställe genom en enkel knapptryckning.

3.3 Hemsidans innehåll

Hemsidan består av en varudel, en presenttipsdel och en informationsdel. Varudelen består av

de varor Cervera vill presentera på sidan och är indelade enligt följande:

Husgeråd: Bestick, Glas, Kök och Porslin

Heminredning: Badrum, Belysning, Bad och Möbler

Belysning har även underrubrikerna Bordslampor, Golvlampor och Taklampor.

Presentdelen består av bröllops-, företags- och studentpresenttips. Se bröllopssidan i Bilaga 1

Screenshots Figur 5. Här visas populära presenter för just dessa evenemang. För att beställa

företagspresenter får kunden höra av sig till en kontaktperson på Cervera via e-post. Önskade

bröllopspresenter kan det kommande brudparet leta upp på sidan och skriva upp i en så kallad

bröllopsbok som sedan lämnas in i butiken. Sedan kan bröllopsgästerna se vad brudparet

önskar sig och köpa en sådan vara till bröllopet. Under presentmenyn finns även en

sökfunktion för att låta användaren söka efter presenter av en viss prisklass eller dylikt.

Sökfunktionen presenteras mer ingående i kapitel 3.8 Sökfunktion.
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Informationsdelen innehåller information om företaget Cervera och här finns även länkar till

några av Cerveras leverantörers officiella hemsidor. Under länken Butiker finns en

Sverigekarta som markerar alla Cerverabutiker i landet (se Bilaga 1 Screenshots Figur 6).

3.4 Layout

3.4.1 Sidstrukturens design

Redan vid första mötet med Cervera diskuterades design och layout. Detta för att få en tydlig

bild av vilken stil som förväntades av sidan. Ett antal stilistiskt olika webbplatser visades och

formen diskuterades lätt. En stil mittemellan minimalism och utsmyckning skissades fram

efter diskussionerna. Sidan är elegant och ren utan att bli tom och öde och ska kännas öppen

och välkomnande för Cerveras målgrupp. Sidan ska även vara igenkännbar som en del av

Cerveras övriga verksamhet.

Sidstrukturen byggdes helt upp av tabeller, detta efter flera olika test med frames som

resulterade i att vissa menyfunktioner inte fungerade som de skulle (se kapitel 3.11 Problem).

Rent praktiskt fanns det dessutom ingen anledning till att använda frames eftersom det finns

tillräckliga dynamiska möjligheter genom användandet av PHPs olika funktioner. En enkel

och återkommande färgpalett användes med färger som antingen representerar Cerveras

grafisk profil eller passar bra ihop med denna. Enkla utsmyckningar genom prickade linjer i

mjuka färger användes för att avgränsa olika områden och förenkla användarens förståelse av

sidan. Stora mörka färgfält markerar mer fasta delar, medan de olika varusidorna och

utbytbara moduler innehåller mer rymd och vitt för att skapa en ren och luftig presentation av

varorna.

I huvudfönstret på den första sidan finns ett kort välkomstmeddelande tillsammans med en

stor version av Cerveras logotyp. Se första sidan i Bilaga 1 Screenshots Figur 1. Till höger

om huvudfönstret finns två moduler varav den övre ska locka användaren med erbjudanden

medan den undre modulen är till för medlemmar som kan logga in på sidan eller för

användaren som vill bli medlem. Den övre delen består av fälten Månadens vara och Just nu

vilka är olika erbjudanden. Varan i ”Just nu-fönstret” slumpas fram bland de varor som är

speciellt utvalda av Cervera då användaren trycker på någon länk/knapp. Detta för att skapa

en så stor spridning av erbjudanden som möjligt.
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I ”Månadens vara-fönstret” visas ett extra fint erbjudande för varje kategori. Om användaren

väljer att titta på kökssortimentet visas månadens köksvara och så vidare. På de sidor som inte

tillhör någon varukategori t.ex. Information, Länkar sidorna, slumpas en månadens vara fram

så att fönstret inte blir tomt och istället kanske lockar användaren att även undersöka det

sortimentet.

Via den fasta navigationsmenyn får användaren en bra översikt över vad som finns på

hemsidan och han/hon kan enkelt navigera dit han/hon önskar. Genom att klicka på Cerveras

logotyp högst upp i vänstra hörnet kan användaren när som helst komma tillbaka till första

sidan. Med hjälp av en navigationslist längst ned på sidan ser användaren hela tiden var

han/hon befinner sig. Vid navigering till en särskild varugrupp t.ex. Glas så möts användaren

av en enkel informationssida med en länk vidare till det utvalda varusortimentet. Här kopplas

sidans grafiska profil genom att försöka återknyta färgerna i varje varugrupps

presentationsbild.

Valet av teckensnitt var relativt enkelt. Sidan behövde ett teckensnitt som kunde användas till

allt från brödtext till större rubriker. Teckensnittet Arial har möjlighet att fungera bra på de

flesta nivåer, innehas av de flesta Internetanvändare och är även ett utmärkt teckensnitt ur ett

grafiskt perspektiv att använda på nätet. Cerveras egna logotyp är självklart undantaget där

särskilt typsnitt används. All text styrs med hjälp av stilmallar som ligger i ett särskilt

stylesheet. Detta för att enkelt ändra egenskaperna för de olika textsorterna och dessutom för

att ge texten mer grafiska möjligheter.

3.4.2 Sidstrukturens teknik

Menyn

Efter att ha undersökt olika möjligheter till att skapa rullgardinsmenyer i PHP, valdes ett

enklare sätt genom användandet av en copyrightfri meny byggd i JavaScript som fungerar

perfekt med de flesta webbläsare. Denna meny är uppbyggd med två JavaScript-filer varav en

innehåller själva källkoden och de andra förenklade ändringsmöjligheterna i utseende och

innehåll. Det är främst den förenklade filen som använts för att sätta position, beteende,

utseende och vilka menyer som ska finnas med. Några små ändringar har gjorts i källkoden

för att styra meddelanden som menyn skickar ut.
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Menyn är skapad av Ger Versluis år 2000, med en versionsuppdatering den 24 december

2001. I början av 2003 så anpassade webbsajten (Dynamic Drive), som erbjuder scriptet,

menyn så att den även fungerar bra med webbläsaren Opera7.

Sverigekartan med popupfönster

Sverigekartan hittades på en annan Cervera sida där den fyllde liknande funktion. Bilden

redigerades i Adobe Photoshop och anpassades till den önskade funktionen genom att placera

ut punkter på de städer där Cervera har butiker. Hotspots placerades på punkterna i

Macromedia Dreamweaver för att få rätt koordinater. Om muspekaren förs över en punkt så

poppar ett litet fönster upp med information om den butiken/butikerna. Detta gjordes med

hjälp av ett copyrightfritt JavaScript från Dynamic Drive som kunde anpassas i position, färg

och innehåll.

Visning av varor

Styrkan med PHP tydliggörs verkligen då hemsidan ska visa användaren varusortimenten.

Genom att välja t.ex. Glas ur Husgeråd från rullgardinsmenyn visas en kort information om, i

detta fall, glas för att sedan leda vidare till glassortimentet. Se glasinformationssidan i Bilaga

1 Screenshots Figur 2. Informationssidan skickar vidare variabeln PageTitle, som är rubriken

för varukategorin, och använder denna variabel för att bestämma vilken rubrik och tabell som

ska visas på VaraSid.php. Se VaraSid.php i Bilaga 1 Screenshots Figur 3. Detta är sidan som

används vid visning av alla varor och är förmodligen den mest avancerade sidan i detta

projekt. Varje vara som visas har sitt artikelnummer placerat i en kategoritabell. VaraSid.php

använder sig av artikelnumret för att hämta varuinformationen och varans bild. VaraSid.php

finns i fem varianter med skillnaderna att andra platsnummer i tabellen anropas och att

länkarna varierar. Detta för att kunna ändra antalet sidor som ska visas under varje

varukategori. Oberoende av vilken typ av produkter användaren väljer från rullgardinsmenyn,

kommer alltså VaraSid.php att användas. Detta skapar en enhetlighet på sidan och om en

ändring önskas, behövs ändringen bara göras på ett ställe, på en sida, istället för på ett dussin

olika sidor. Samma princip används för att se detaljerad information om en viss vara, se

Bilaga 1 Screenshots Figur 4. Om ren HTML-kod skulle användas istället för PHP skulle

varje vara behöva ha en egen sida och uppdateringsmöjligheterna vara mycket svårare och

systemet skulle snabbt bli ohanterligt.
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VaraSid.php består av olika många sidor beroende på hur många varor Cervera vill presentera

av en viss kategori för tillfället. Antalet sidor för varje kategori styrs genom

modifikationsprogrammet som sparar valen i tabellen Sidor. VaraSid.php tittar i den tabellen

för att se hur många sidor den aktuella kategorin ska ha och skriver ut länkar till sidorna så att

användaren kan navigera mellan de sidor som Cervera bestämt. Nedan visas ett exempel hur

en databasfråga exekveras och hur VaraSid.php skriver ut rätt antal sidlänkar.

// En databasanslutning har skapats. Kör frågan som tar reda på antalet sidor för den aktuella kategorin.

$Query=("SELECT Sid FROM Sidor WHERE (Kategori='$PageTitle')");

$result=mysql_query ($Query) or die ("Frågan kunde inte exekveras");

// Tilldelar värden från databasen till arrayen ”line”.

$line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);

foreach ($line as $col_value);

$sidor="$col_value";

}

print("<font class=\"text2\">Sida <u><b>1</u> </b>");

// Skriv ut så många länkar som det står i tabellen Sidor.

for ($i=2; $i<=$sidor; $i++) {

print("$i ");

}

// Om fler än en sida ska visas, skapa en länk till sida 2.

if ($sidor>1) {

print("<a href=\"VaraSid2.php\" onmouseover=\"window.status='Nästa sida';return true;\"

onmouseout=\"window.status='';return true;\">

<img src=\"pics/vidare.gif\" border=0> </a>");

}

3.5 Databasens struktur

Det är mycket viktigt att ha en bra struktur på sin databas. För att få en bra överblick skissades

därför först ett ER-diagram upp och sedan skapades en entitetslista och ett logiskt schema

innan själva databasen skapades. Databasen som hemsidan stöder sig på, är uppbyggd av

främst två tabeller/entiteter: Kund och Vara. I Kundtabellen finns personlig information som

kunden skriver in vid registreringen som t.ex. E-postadress, namn, födelseår mm. Entiteten

Vara innehåller information som t.ex. artikelnummer, tillverkare, pris osv.
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3.5.1 ER-diagram

ER-diagrammet Figur 3.1 visar hur alla tabeller är kopplade till varandra i databasen. En

person räknas som kund först då registreringen är korrekt genomförd. En kund bland annat får

välja om han/hon vill vara medlem i ett nyhetsbrev eller inte. Från början var det tänkt att det

skulle finnas möjlighet att boka/beställa varor på sidan. Men eftersom Cervera inte har något

datoriserat lagersystem, och inte heller önskade denna funktion, implementerades den inte.

Därför finns det ingen koppling i databasen mellan tabellerna Vara och Kund. Tabellerna

Bestick, Glas mm är likadana gör alla kategorier och innehåller de varor som visas på sidan

med deras respektive positioner.

Figur 3.1 Databasens ER-diagram

 Kund

 VaraMonadens
vara

Bestick,
Glas mm

Finns
i

Finns
i

Får bara finnas högst
en månadens vara från
varje kategori

Får visa dubbletter
för att underlätta vid
bildbyten.

Varorna som visas på
hemsidan måste finnas
med i databasen Vara.
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3.5.2 Entitetslista

Entitetslistan i Tabell 3.1. visar alla attribut i databasen och vilka regler som gäller för dem.

Notera att attributnamnen inte innehåller några å, ä eller ö för att undvika problem. Tabellerna

Glas och Erbjudanden är liksom de andra kategorierna Bestick, Porslin etc. identiska. Alla

dessa kategorier har därför inte skrivits in nedan men de finns naturligtvis i databasen ändå.

För att underlätta för administratören vid inmatning av nya värden till databasen Vara har

ganska få attribut gjorts obligatoriska. Som norm bör dock så många attribut som möjligt

skrivas in korrekt.

Attribut
Entitetstyp Namn Beskrivning Domän Regel

Email Epostadress/Användarnamn Max 35 tecken ID, ej ändras
Fornamn Förnamn Max 20 tecken Obligatoriskt
Efternamn Efternamn Max 30 tecken Obligatoriskt
Fodelsear Födelseår ÅÅÅÅ Obligatoriskt
Gatuadress Gatuadress Max 30 tecken Obligatoriskt
Postnr Postnummer 5 siffror Obligatoriskt
Ort Ort Max 35 tecken Obligatoriskt
Telefon Telefonnummer Max 20 tecken
Nyhetsbrev Prenumerant på nyhetsbrev Ja eller Nej Obligatoriskt

Kund

Losenord Krypterat lösenord Max 50 tecken Obligatoriskt

Artikelnr Artikelnummer Max 12 siffror ID,får ändras
Varunamn Varunamn Max 25 tecken Obligatoriskt
Tillverkare Tillverkare Max 25 tecken
Designer Designer Max 25 tecken
Kategori Kategori Max 20 tecken Obligatoriskt
Pris Pris Max 7 siffror

Vara

Info Övrig information om varan Text

Nr Platsnummer på sidan Max 2 siffror ID, ej ändrasErbjudanden
Artikelnr Max 12 siffror

Nr Platsnummer på sidan Max 2 siffror ID, ej ändrasGlas
Artikelnr Max 12 siffror

Nr Platsnummer på sidan Max 2 siffror ID, ej ändras
Artikelnr Max 12 siffror

Monadens vara

Kategori Max 20 tecken Unik
Tabell 3.1 Databasens tabeller med tillhörande attribut.
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3.6 Logiskt schema

Kund (Email, Fornamn, Efternamn, Fodelsear, Gatuadress, Postnr, Ort, Telefon, Nyhetsbrev,

Losenord)

Vara (Artikelnr, Varunamn, Tillverkare, Designer, Kategori, Pris, Info)

Justnu (Nr, Artikelnr)

Artikelnr refererar till Vara.Artikelnr

Glas (Nr, Artikelnr)

Artikelnr refererar till Vara.Artikelnr

Månadens vara (Nr, Artikelnr, Kategori)

Artikelnr refererar till Vara.Artikelnr

Kategori refererar till Vara.Kategori

3.7 Kontroll av inmatade uppgifter

För att undvika att användaren matar in ogiltiga värden i databasen görs en noggrann kontroll

innan varje inmatning registreras. Innan en kund registreras i tabellen Kund kontrollerar ett

PHP-script först att alla obligatoriska fält är ifyllda. Om så inte är fallet får användaren se

vilket/vilka fält han/hon har missat och kan åtgärda problemet. Därefter beräknar scriptet hur

gammal användaren är genom att ta dagens datum och subtrahera det med det inmatade

födelseåret. För att få bli kund hos Cervera måste differensen vara minst 18 och högst 130 år.

Sedan kontaktas databasen för att se efter att e-postadressen (=användarnamnet) inte redan

finns i databasen.

Om de inmatade värdena har kommit så här långt återstår bara en sista koll för att undersöka

att de följer rätt mönster. Det vill säga att e-postadressen har ett @, ett domännamn samt en

ändelse, detta ser ut som följer, ”$EmailPattern=".+@.+\..+";”, men även enklare mönster

undersöks t.ex. att postnumret består av fem siffror med mera.
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3.8 Sökfunktion

Under rubriken Presenter från rullgardinsmenyn finns länken Sök vara som gör det möjligt

att söka bland alla varor i databasen och filtrera bort oönskade attribut. Filtreringen kan göras

genom att välja en specifik kategori, en önskad tillverkare eller prisklass. Sökresultatet visas

därefter i en tabell där användaren kan välja om han/hon vill se detaljerad information om

någon vara eller göra en ny sökning. Genom att markera en vara och klicka på Infoknappen

skickas variablerna till sidan VaruInfo.php precis som i fallet med VaraSid.php. Då

sökresultatet även visar information om alla varor kan ett problem uppstå eftersom Infotexten

kan vara väldigt lång. Därför finns en begränsning på sökresultatsidan för Infotexten så den

bara visar de 25 första tecknena.

3.9 Registrering/Medlemssidor

För att användaren ska få tillgång till de exklusiva medlemssidorna måste han/hon först

registrera sig på hemsidan. Användaren måste fylla i sina personliga uppgifter korrekt för att

registreringen ska godkännas. Får att få bli kund i Cervera måste personen vara minst 18 år.

Detta kontrollerar fältet Födelseår som även kontrollerar att personen inte är över 130 år,

vilket är osannolikt. Från början var det tänkt att användaren skulle vara tvungen att skriva in

hela sitt personnummer för denna kontroll, men eftersom många människor inte gärna delger

denna information ersattes den istället av födelseår. Lösenordet ska bekräftas en extra gång av

användaren för att undvika misstag. När registreringen är korrekt genomförd skickas ett

välkomstmeddelande med e-post till kunden som bland annat innehåller användarnamnet och

lösenordet.

Som medlem på sidan får kunden tillgång till två medlemssidor. Denna sektion har inte

utvecklats så mycket beroende på att Cervera planerar införa ett eget medlemssystem inom en

snar framtid. Kunden får tillgång till en frågesportstävling med frågor som rör Cervera med

chans att vinna priser. Den andra medlemssidan ger möjlighet för kunden att när som helst

ändra den personliga informationen så den hålls aktuell.
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Om användaren loggar in som administratör får han/hon även möjlighet att lägga till eller

ändra varors placering på sidan. Detta görs genom att alla kategorier har en egen tabell som

innehåller ett nummer som anger platsen på sidan och vilket artikelnummer som ska visas på

den positionen. Om artikelnummer 1 matas in av administratören betyder det att fältet ska

vara tomt vilket leder till att sidan blir mer flexibel. Administratören får även tillgång till det

användbara modifikationsprogrammet.

3.10  Modifikationsprogrammet

För att göra det så enkelt som möjligt för personalen på Cervera att uppdatera hemsidan har

mycket tid lagts ned på att skapa ett effektivt gränssnitt för detta ändamål. Detta

modifikationsprogram kan bara administratören för sidan komma åt genom att logga in med

ett speciellt användarnamn och lösenord. En extra säkerhetsfunktion har lagts till i form av en

.htaccess-fil som gör att även om användaren skulle känna till sökvägen till

modifikationsprogrammet så måste han/hon ha ett giltigt användarnamn och lösenord för att

kunna nå databasen.

Modifikationsprogrammet ger möjlighet att lista, lägga till, ta bort och ändra i

huvudtabellerna i databasen och härifrån skickas även nyhetsbrev ut till prenumeranterna och

nya frågesporter skapas. Modifikationsprogrammet visas i Bilaga 1 Screenshots Figur.7. För

att göra hemsidan flexibel kan administratören även ändra antalet sidor som ska visas för

varje kategori. Ponera att Cervera har fått in ett stort parti porslinsprodukter som de vill

marknadsföra på sidan. Då ökas sidantalet på porslin till maximalt fem sidor vilket ger

möjlighet att visa maximalt 40 produkter. Detta antal bestämdes i samråd med Cervera. Det

finns en månadens vara för varje kategori varor som är ett extra fint erbjudande till kunden

och ändras varje månad. I modifikationsprogrammet uppdateras enkelt dessa månadens varor.

Programmet innehåller en hjälpsida där varje länks funktion förklaras. Nedan förklaras de mer

avancerade länkarna mer ingående.



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

- 22 - -

3.10.1 Lista kunder

För att ha kontroll över medlemmarna på sidan finns länken Lista kunder. Här visas de kunder

som registrerats sig på sidan inklusive deras personliga uppgifter. Förhoppningen är

naturligtvis att så många som möjligt ska bli medlem på sidan. Därför finns en räknare som

visar det totala antalet kunder i tabellen. Administratören har här även möjlighet att ta bort

oönskade kunder.

3.10.2 Lägg till / ta bort / ändra i databasen Vara

Här kan Cerveras personal enkelt uppdatera databasen med nya, och ta bort gamla, varor.

För att lägga till nya varor måste artikelnummer, varunamn och kategori matas in korrekt. Ett

PHP-script kontrollerar att alla inmatade värden stämmer överens med några fördefinierade

regler. Exempelvis att det angivna artikelnumret inte redan finns i databasen när lägg till

funktionen begärs och att artikelnumret måste finnas för att kunna ta bort eller uppdatera

varan. Sedan exekveras de SQL-kommandon som begärts.

När personalen har lagt till en ny vara och vill att den ska visas för kunden på hemsidan är

detta det första steget. Det andra steget består i att, inloggad som administratör på hemsidan,

skriva in det artikelnummer man vill ska visas på en viss plats. Detta gör det enkelt för

Cervera att hålla hemsidan levande.

3.10.3 Lista varor

Denna länk ger en överskådlig bild av tabellen Vara. Detta görs först med SQL-kommandon

som tar ut värden från databasen. Därefter skrivs varje kolumnvärde ut i en post i en egen

tabell som separerar varje ny inmatning men en ny rad för att ge en bra översikt. Här kan

innehållet i en utvald kategori listas och även hur tabellen ska sorteras bestäms. Denna

funktion är även bra då administratören ska uppdatera hemsidan eftersom han/hon lätt kan se

vilket artikelnummer som tillhör en viss kategori.
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3.10.4 Skicka nyhetsbrev

För att Cervera ska kunna informera sina kunder om nyheter och erbjudanden har en

nyhetsbrevsfunktion implementerats. Nyhetsbrevet skickas till de kunder som har anmält sig

att prenumerera på nyhetsbrevet via hemsidan där de även kan säga upp prenumerationen.

Från början planerades att nyhetsbrevet skulle kunna skrivas med HTML-kod för att göra

brevet mer tilltalande för kunden och även ge Cervera möjlighet att belysa särskild

information. Nackdelen med detta är att användaren bör besitta grundläggande HTML-

programmeringskunskaper vilket Cervera i dagsläget inte gör, varför funktionen togs bort.

3.10.5 Skapa frågesport

För att locka besökarna på sidan att bli medlem hos Cervera har ett tävlingsmoment

implementerats. Frågesporten består av ett antal frågor som rör Cervera och deras produkter.

När frågesporten har avslutats dras en vinnare bland de kunder med flest antal rätt genom att

Cervera väljer en person under länken Lista vinnare.

3.11  Problem

3.11.1 Programmeringsproblem

Småproblem som alltid uppstår vi inlärning av ett nytt språk löstes ofta väldigt smidigt med

hjälp av övningsexempel på Internet eller genom att slå upp i någon PHP-litteratur.

För att läsa in en array från en databas användes mysql_fetch_array kommandot tillsammans

med tilläggen ($result, MYSQL_ASSOC) i projektets början. Problem uppstod när

arraynumret försökte användas för att visa ett resultat. Efter djupare undersökning visade det

sig att MYSQL_ASSOC var boven eftersom det betyder att bara arraynamnen kan användas.

Därför byttes detta ut med MYSQL_BOTH vilket gör att både namn och nummer kan

användas för att uppnå önskat resultat.
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Hemsidan använder sig mycket av s.k. sessions för att bland annat komma ihåg variabler och

rättigheter mellan sidor. Exempelvis skapas en session då en användare loggar in. Detta för att

visa kunden en annan sida än användare som inte är inloggade. Dessutom kommer sessions

ihåg att användaren är inloggad så han/hon slipper logga in på varje ny sida. Många av dessa

funktioner går även att göra med hjälp av cookies men av säkerhetsskäl tillåts inte alltid

cookies av webbläsaren eftersom information då sparas på den lokala datorn. Sessions undgår

detta problem genom att spara informationen på servern istället utan att användaren märker

något. Sessions i PHP är väldigt användbart men har även lett till många timmars påfrestande

felsökning.

3.11.2 Layoutproblem

De största layoutproblem inom projektet har haft att göra med tabeller och tabellers

egenskaper. Att användandet av procentsatser vid angivelse av bred och höjd kunde orsaka

problem var relativt känt och att tabeller med procentsatser kan få svårt att samarbeta med

tabeller med fast satt storlek. På grund av att den första strukturen gjordes i ett grafiskt html-

program hade ändå vissa tabeller med procentsatser hängt med. Detta löstes dock snabbt

genom användandet av fast storlek på alla tabeller.

Ett annat problem med tabeller var att eftersom sidan använder sig mycket av tabeller inuti

andra tabeller påverkades de utomliggande tabellerna av de tabeller som låg inuti. Exempelvis

egenskapen cellpadding kunde göra att den utomliggande tabellen utvidgades utan synbara

objekt. Detta löstes dock relativt snabbt.

Användandet av formulär försvårade och krånglade till vissa tabeller. HTML-kommandot

Form som initierar formulär kan orsaka underliga egenskaper om det ligger på fel plats. Om

Form omsluter en tabell så låser den tabellens storlek och position trots att ändringar görs i

den valda tabellen. Detta problem orsakade stora problem och mycket tid lades ner på att hitta

en lösning. När problemet minskades ner till att ha att göra med kommandot Form löstes det

genom att placera hela formuläret inuti tabellen istället.
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3.11.3 Övriga problem

Ett problem som uppstod vid fel tidpunkt var då hemsidan skulle visas för Cervera för första

gången och den kanske viktigaste sidan; VaraSid.php som visar alla varor för alla kategorier,

inte fungerade som den skulle. Problemet uppstod inte på någon annan dator trots att olika

inställningar valdes. Problemet löstes då servern installerades om med Apache 1.3 istället för

Apache 2.0.44 som rekommenderas av Apaches officiella hemsida3 och ska vara den mest

stabila versionen.

Även rullgardinsmenyn orsakade vissa problem. Trots menyns utlovade egenskaper i frames

så fungerade menyn inte alls på det sätt som var menat vilket gjorde att andra möjligheter

söktes. På grund av problem med menyn och det faktum att det inte fanns någon egentlig

anledning till att använda frames så gjordes sidan om för att passa i bara ett fönster med alla

moduler och funktioner inkluderade i detta.

                                                
3 http://www.apache.org
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4 Utvärdering

För att testa att hemsidan var lätt förståelig och användarvänlig gjordes en utvärdering med

hjälp av tänkta användare. Utvärdering gjordes även på modifikationsprogrammet för att

kontrollera att gränssnittet var tillräckligt bra utformat så att Cerveras personal själv ska kunna

ta hand om och uppdatera sidan i framtiden. Utvärderingsformuläret med alla frågor finns

under Bilaga 2: Utvärdering. Anledningen till att frågorna är numrerade är helt enkelt att de

underlättade för oss när användarens svar skulle dokumenteras. De första tre frågorna är av

mer allmän karaktär för att ta reda på den övergripande uppfattningen om sidan medan de

andra frågorna består av uppgifter att lösa. Uppgifterna är till för att se hur lättnavigerad sidan

är och hur tydligt olika funktioner uppfattas. Utvärderingen gjordes på fem personer med

ganska liten erfarenhet av datorer för att försäkra om att så många som möjligt ska kunna ha

glädje av sidan.

4.1 Resultat av utvärderingen

Utvärderingen gav förslag på småändringar av detaljer på sidan såsom till exempel ändringar

av text vid felmeddelanden och vissa rubriker. Alla användare i undersökningen var positiva

till sidans struktur och enkla design. De uppgifter som skulle testa enkelheten vid

navigeringen fungerade bra då vissa användare använde sig av sökfunktionen medan andra

gick via husgeråd- eller heminredningsmenyn. Användarna klarade av uppgifterna på ett bra

sätt och var inte rädda för att även undersöka andra delar av hemsidan. De gånger någon

användare matade in något felaktig värde gjorde felmeddelandet att han/hon direkt kunde rätta

till problemet.
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5 Webbhotell

Ett webbhotell är en fysisk plats där de som vill etablera sin närvaro på Internet hyr en plats.

Att hyra en plats på ett webbhotell, i stället för att sätta upp en egen server, kan vara ett

mycket bra alternativ eftersom man låter specialister sköta den tekniska biten och därmed

slipper en massa resurskrävande problem. Kostnaderna kan även bli lägre än om företaget själv

skulle stå för allt. Förutom platsen för företagets hemsidor får kunder på ett webbhotell ofta

tillgång till e-postkonton för det egna företaget. Som kund på ett webbhotell kan kunden även

få hjälp med att skapa avancerade funktioner av olika slag som kan öka omsättningen i

företaget. De flesta moderna webbhotell har stöd för ny teknologi som bland annat PHP, ASP,

SQL-databaser, JSP, XML, och WAP.

6 Hemsideadress

Ett domännamn är en anpassad adress på Internet. Den kan jämföras med ett telefonnummer,

men istället för siffror så används en Internetadress (ex. www.microsoft.com). För att

underlätta administrationen av adresser på Internet tilldelades 244 länder egna ändelser/Top

Level Domains av ICANN (The Internet Corporation For Assigned Names and Numbers).

Exempelvis fick Sverige ändelsen .se, Storbritannien fick .uk, Kina fick .cn, etc.

Domänändelserna .com, .net, .org, .biz, och .info kan nu registreras av vem som helst över

hela världen, medan landsändelserna har begränsad tillgång. Majoriteten av landsändelserna

kan dock köpas i hela världen vilket underlättar för företag som vill behålla och registrera sina

varumärken eller företagsnamn. Sättet att registrera ett nytt domännamn har underlättats under

de senaste åren och nu slipper företag kontakta utländska agenter för att kunna få tag i

exempelvis .com adresser. Många webbhotell erbjuder också domännamn som en del av sina

paketlösningar.
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7 Hemsidepaketsförslag

För att denna sida ska kunna tas i bruk och användas av allmänheten måste den läggas upp på

Internet. Det finns flera sätt att göra detta. Här presenteras olika förslag och deras fördelar och

nackdelar diskuteras.

7.1  Förslag 1: Servervarianten

Ett förslag är att starta en server på Cerveras egna dator på samma sätt som webbplatsen

testats i detta examensarbete. Eftersom webbadressen då blir datorns ip-adress inklusive

sökväg krävs en lättare adress liknande come.to, surf.to eller liknande för att kunden ska

kunna komma ihåg adressen. Risken finns att hemsidan kan få långa laddningstider då många

varubilder ska visas och många användare är på sidan samtidigt om uppkopplingen inte

optimeras från ADSL till bredband. Andra nackdelar är den bristfälliga säkerheten och

känsligheten för fel. Detta är det billigaste alternativet men långsam trafik och adressen kan

göra att hela sidan känns lite oprofessionell.

7.2  Förslag 2: Webbhotellsvarianten

Ett annat förslag är att låta ett webbhotell ta hand om hela webbsajten. På så sätt behöver

Cervera inte oroa sig för trafiken eller säkerheten på sidan. De flesta webbhotell gör

säkerhetskopior på allt med jämna mellanrum ifall någonting skulle gå fel. På vissa

webbhotell kan en webbadress registreras vilket ger ett seriöst intryck och lätt att komma ihåg

för användaren.

Genom att använda webbhotellsguiden på Datormagazins hemsida4 söktes webbhotell genom

att filtrera bort oönskade alternativ. Sökningen resulterade i 49 träffar med webbhotell som

tillgodoser de ställda kraven. Det, i jämförelse, bästa alternativet hittades dock genom en

vanlig sökmotor.

                                                
4 http://www.datormagazin.se/



Interaktiv hemsida med PHP och MySQL 2003-06-02
Examensarbete av Håkan Bertilsson & Rickard Wikström MK3a

- 29 - -

7.3  Rekommenderat alternativ

Webcenter5 från Tripod är ett webbhotell som erbjuder tre olika paket som kallas Silver, Guld

och Platina. Guldpaketet består av, förutom stöd för PHP och MySQL, även 100MB utrymme

och 50 e-postadresser. Dessutom ingår en egen domän med ändelserna .com, .org, .net med

flera. För att administrera filerna så kan förutom vanlig FTP även den webbaserade tjänsten

WebFTP användas. Fler hjälpfunktioner finns också implementerade på administrationssidan.

Allt detta kostar 179 kr i startavgift och följs av 79 kr/mån. Vid köp av Guldpaketet är

domännamnet gratis första året och kostar därefter 199kr/år. Detta paket är det som på bäst

sätt uppfyller webbplatsens krav till ett överkomligt pris.

8 Diskussion

Arbetet har fungerat mycket bra och lösningar har implementerats på ett smidigt sätt. Detta

beror mycket på vår tidigare erfarenhet och vår kunskap inom programmerings- och

webbdesignområdet. Trots det har arbetet varit en utmaning eftersom det är riktat mot en

skarp uppdragsgivare, och deras åsikter måste väga tyngst vid genomförandet. Vi har dock

kännt att Cervera haft ett stort förtroende för oss att anpassa hemsidan på vårt sätt både

funktions- och layoutmässigt vilket gjort att vi kunnat jobba med fria händer med

diskussioner och skisser som grund. Att den slutgiltiga produkten sedan togs emot med enbart

positiva reaktioner av Cervera visade att vi arbetat efter ett gemensamt mål.

Det kan tyckas märkligt att göra en webbsida med ett individuellt anpassat

uppdateringsgränssnitt eftersom detta gör att vi som webbdesigners sätts åt sidan när

produkten är färdigställd. Modifikationsprogrammet skapades dels på grund av att Cervera

uttryckte sin oro över att inte kunna uppdatera sidan kontinuerligt, och dels att vi tyckte att det

var en bra idé att ge all makt till de som verkligen publicerar hemsidan. De finns flera lätta

uppdateringsgränssnitt på marknaden men de kostar ofta mycket pengar och kräver

utbildning, installation och antagligen även support. Vårt program liksom resten av hemsidan

är byggt med opensource kod som är gratis samtidigt som det ger en stabilitet.

                                                
5 http://webcenter.spray.se/
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Hemsidan är väldigt lätt att bygga ut med ytterliggare funktioner vilket gör att strukturen kan

hålla många år. En logisk påbyggnadsfunktion är boka/beställ- eller köpfunktion för varor.

Medlemssidornas innehåll borde utvidgas ytterliggare för att locka kunden tillbaka till sidan.

Efter genomfört examensarbete känner vi i examensarbetsgruppen oss väldigt nöjda över den

slutgiltiga produkten. De mål och den tidsplan vi satte i början av projektet har genomförts

och följts vilket resulterat att vi hunnit med allt vi velat göra plus lite till. Det hade funnits tid

att implementera fler funktioner men eftersom Cerveras ansvariga inte haft några konkreta

förslag på sådant så har det inte behövts. Funktionerna på sidan fungerar bra och effektivt och

modifikationsprogrammets enkelhet har mer än en gång prisats av både Cerveras personal och

andra personer som varit insatta i arbetet.

9 Slutsats

Projektet har förflutit bra och i enlighet med arbets- och tidsplaneringen har alla mål uppnåtts.

Valda programmeringsspråk har fungerat bra och vid problem har lösningar varit relativt

enkla att hitta. Den slutgiltiga webbplatsen motsvarar både Cerveras och

examensarbetsgruppens förväntningar på användbarhet, uppdateringsmöjligheter, innehåll och

layout. Projektet har erbjudit både utmaningar och användande av redan medhavda kunskaper

och gett värdefull erfarenhet och kunskap av hur det är att jobba i projekt med skarp

uppdragsgivare.
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Bilaga 1: Screenshots

Figur 1: Första sidan
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n
Figur 2: Varuinformationssidan
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Figur 3: Visning av varor (VaraSid.php).
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Figur 4: Detaljerad information om en vara.
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Figur 5: Presenttips
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Figur 6: Information om Cerveras butiker.
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Figur 7: Modifikationsprogrammet
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Bilaga 2: Utvärdering

1. Vad får du för första intryck av sidan?
2. Vad tycker du om sidans design och struktur?
3. Är uppdelningen i rullgardinsmenyn logisk?

-------------------------------------------------------------------------

4. Hitta silverbesticken från Hackman.
Hur många delar består setet av?

5. Hur mycket kostar silverplafonden från Belid?
6. Hur får du mer information om månadens vara?
7. Registrera dig som medlem på Cervera.
8. Logga in på sidan.
9. Svara på frågesporten under Tävling.
10. Finns det någon Cerverabutik i Uddevalla?
11. Hitta en porslinspresent under 250kr med hjälp av sökfunktionen.
12. Ändra ditt telefonnummer till 070-112233.
13. Gå tillbaka till startsidan.
14. Logga ut.
15. Synpunkter.

--------------------------------------------------------------------------

Modifikationsprogrammet (Enbart för Cerveras personal)

1. Logga in som (”hemligt”) med lösenord (”hemligt”)
2. Starta modifikationsprogrammet och logga in som (”hemligt”) med lösenord (”hemligt”).
3. Hur många kunder har Cervera?
4. Skicka ett nyhetsbrev till alla prenumeranter.
5. Lägg till en ny taklampa till databasen med artikelnummer 55 med valfritt varunamn och

tillverkare.
6. Byt den första bilden som finns på taklampor till den nya lampan.
7. Ändra priset på zebrakoppen till 99kr.
8. Ta bort grillpannan från Tefal och ersätt bilden på sidan med en tom ruta genom att ange

artikelnummer 1.
9. Ändra sidantalet på någon kategori och kontrollera att det fungerar.
10. Ändra månadens bestickvara till en lämplig vara.
11. Stäng modifikationsprogrammet.
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Bilaga 3: Lathund

Lathund för Cerveras Modifikationsprogram

Håkan Bertilsson
Rickard Wikström

2003
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Starta modifikationsprogrammet
För att utföra alla administrativa uppgifter måste man logga in på sidan som administratör
med tillhörande lösenord. Modifikationsprogrammet startas med länken
Modifikationsprogram under medlemssidor. Nu måste ännu en inloggning göras för att
ytterligare försäkra att ingen obehörig ska komma åt databasen. Nu öppnas
modifikationsprogrammet och nu kan en mängd operationer utföras på databasen.

Startsidan till modifikationsprogrammet.
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Lista kunder
Lista kunder visar en tabell över alla Cerveras kunder inklusive deras inmatade uppgifter. Här
kan du även avregistrera kunder genom att markera vilka som ska tas bort under rubriken Ta
bort användare och klicka på knappen Ta bort.

En lista över Cerveras kunder.
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Lägg till vara
Här kan du lägga till varor i databasen Vara. Du kan högst lägga till två varor i taget.
Artikelnummer och varunamn är obligatoriska fält för att databasen ska uppdateras. Fyll alltid
i så många fält som möjligt så att hemsidan blir mer intressant.

Steg 1: Fyll i fälten korrekt.

Fyll i alla fält korrekt och klicka på knappen lägg till varor. Om något fält är felaktigt
meddelas detta med en röd text som förklarar vad felet är. Om varan kunde läggas till i
databasen bekräftas detta med ett meddelande högst upp på sidan.

Steg 2: Bekräftelse att varorna är inlagda.
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Ta bort vara
Här kan du ta bort varor i databasen Vara. Skriv in artikelnumret på varorna du vill ta bort i
fälten.

Steg 1: Ange artikelnummer.

Du kan ta bort högst fyra varor åt gången och tänk efter ordentligt innan du bekräftar genom
att klicka på Ja.

Steg 2: Bekräfta borttagning.
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De artikelnummer som togs bort från databasen listas högst upp på sidan.

Steg 3: Bekräftelse av borttagna varor.

Ändra vara
Här kan du ändra/uppdatera varor i databasen Vara. Skriv först in artikelnumret på varan du
vill uppdatera i det övre fältet. Fyll sedan endast i de fält du vill uppdatera och klicka på
knappen uppdatera varor.

Steg 1: Ange artikelnummer och fyll endast i de fält som ska uppdateras.
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Du får nu en förfrågan om de inmatade uppgifterna är korrekta. För att bekräfta, tryck Ja
annars tryck Nej.

Steg 2: Bekräfta de inmatade uppgifterna.

Uppdateringen bekräftas med ett meddelande högst upp på sidan.

Steg 3: Bekräftelse att varorna är ändrade.
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Ändra sidantal
Här uppdateras sidantalet till varje kategori som ska visas för kunden på hemsidan. Tabellen
till vänster visar det aktuella antalet sidor för varje kategori. För att ändra antalet sidor, välj
kategori och sidantal och klicka på knappen uppdatera.

Uppdatera antal sidor.
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Månadens varor
För att se vilka varor som är månadens vara för alla kategorier ska du klicka på denna länk.
Här uppdateras även varor till ny månadens vara genom att välja kategori och skriva in ett
korrekt artikelnummer. De aktuella månadens varor för varje kategori listas i tabellen till
vänster. Notera att du inte kan göra t.ex. en porslinsvara till månadens lampvara utan
kategorierna måste stämma överens med varandra.

Månadens varor för alla varukategorier.
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Lista varor
På denna sida kan du se alla tabeller på hemsidan som har med varorna att göra. Genom att
välja kategori och trycka på knappen Lista tabell så visas alla varor som finns i databasen
tillhörande den valda kategorin. Du kan även välja hur varorna ska sorteras vilket kan
förenkla införandet och ändringar av varor på sidan.

Tabellen kök sorterad efter artikelnummer.
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Skicka nyhetsbrev
För att skicka ett nyhetsbrev till alla prenumeranter behövs både fältet Ämne och
Meddelande fyllas i. Klicka därefter på knappen Skicka Nyhetsbrev. För att ta bort all
inskriven information, klicka på knappen Rensa.

Fyll i både ämne och meddelande för att skicka ett nyhetsbrev.
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Skapa frågesport
För att skapa en frågesport måste alla fält fyllas i och ett rätt svar markeras till varje fråga.

Fyll i alla fält och rätt svar för att skapa en frågesport.

Lista vinnare
När en frågesportstävling är avslutad dras en vinnare bland de kunder med flest antal rätt vilka
listas här.

Välj en vinnare i frågesportstävlingen.
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Hjälp
Under Hjälp finns information om vad och hur man ska göra för att använda varje länk
korrekt i modifikationsprogrammet.

Kontakta webmaster
Med denna länk kan Håkan Bertilsson kontaktas via e-post för avancerade frågor.

Visa varor
För att kunderna ska kunna se varorna måste de placeras någonstans på hemsidan. Detta görs
genom att gå in på den varusida som den nya varan ska ligga. Kom ihåg att administratören
måste vara inloggad för att ha möjligheten att ändra på hemsidan. För att visa den nya varan
skrivs det artikelnumret in på den position där varan ska placeras. Om man inte vill visa åtta
varor på en sida för någon kategori skrivs artikelnummer 1 in för att göra de positionerna
tomma.

Skriv in det artikelnummer som önskas på en viss position.
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Byt infobild
För att byta bilden som visas på informationssidorna för varje kategori måste den gamla
bilden sparas över så att den alltid har samma namn. Kategoribilderna ska ligga i mappen
Cervera/pics för att hemsidan ska kunna hitta bilden.

Glasinformation med bilden glas.jpg

Bildstorlekar
För att undvika att bilderna får dålig kvalitet måste alla bilder sparas i rätt storlek och format.
Alla bilder ska sparas i jpg-format eftersom det lämpar sig bäst för fotografiska bilder.
Bildernas storlekar varierar enligt tabellen nedan.

Liten varubild: 135 * 110 px Sökväg: Cervera/pics/liten
Stor varubild: 300 * 300 px Sökväg: Cervera/pics/stor
Kategoribild: 200 * 300 px Sökväg: Cervera/pics/


