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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver arbetet med att skapa en dynamisk designdriven webbsida åt 

Landegrens Legomek AB, ett mindre företag inom tillverkningsindustrin. Företaget hade 

sedan tidigare en statisk webbsida och ville förnya denna i takt med den ökade vikten av att 

synas på Internet. Design och layout är anpassad till företages profil och kunder för att ge ett 

seriös och formellt intryck. 

Vi har valt att skapa den nya webbsidan med databasservern MySQL och skriptspråket PHP. 

Även JavaScript är en del i implementeringen. Till den nya webbsidan har vi också skapat en 

administrativ tjänst som är webb-baserad för att enkelt kunna uppdatera innehållet på 

webbplatsen. Arbetet har inte endast omfattat den tekniska delen utan även berört andra delar 

som foto och copywriting. 

Företaget har valt att ha sin hemsida hos ett webbhotell, i det här fallet Telia. Fördelen är 

främst säkerhet och underhåll av systemet. Nackdelen är de begränsningar som webbhotellet 

har, bland annat ftp-stödet i PHP som fullständigt saknas vilket har lett till att vi fick 

implementera andra lösningar än de vi först hade tänkt. 

Abstract 

This report describes how to create a dynamic and design driven web page for Landegrens 

Legomek AB, a minor company in the manufacturing business. The company had already 

recognized the need to update its former web page to a more modern design to keep up with 

the current trends on the Internet. Design and layout were adapted to the company’s profile 

and its customers, this to give the right impression of the company. 

The page was created with the database server MySQL together with the script language PHP. 

JavaScript is also a part of the implementation. We have also created an web interface for 

updating and managing the web page in an easy way. The work also included other parts 

beside the technical implementation, such as photography and copywriting. 

The company has chosen to place its website in a web hotel, for this case Telia. The 

advantage with this solution is the security as well as the managing of the system. The 

disadvantage is the limits of the web hotel, e.g. the missing ftp support in PHP, which has 

forced us to choose other solutions than initially planned. 
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1 Inledning 

I denna inledande del av rapporten beskriver vi lite kort om bakgrund, projektet, syften, vår 

uppdragsgivare, begränsningar samt hur rapporten är strukturerad. 

Att ha en egen webbsida på Internet  för ett företag är idag nästan lika viktigt som att finnas 

med i telefonkatalogen. Mycket av informationssökning sker idag med hjälp av Internet och 

då är det viktigt att finnas med i sökresultaten om man vill synas. Det räcker dock inte med 

detta utan man måste också tänka på att webbsidan ska ge ett seriöst och professionellt intryck 

samtidigt som den ska vara informativ och lättnavigerad.  

Vi vågar påstå att utformning och design är de viktigaste faktorerna för ett första intryck av en 

webbsida, sedan kommer naturligtvis funktionalitet också med i bilden. Användaren ser 

självfallet inte allt som sker i det dolda när han eller hon surfar runt på webbsidan, det vill 

säga hur data flyger fram och  transformeras mellan olika servrar och databaser när man 

klickar på en viss länk eller gör något annat på webbsidan. Det är där, i hjärtat av sidan det 

avgörs hur väl den tekniska lösningen fungerar både programmeringsmässigt och 

hårdvarumässigt.  

För att även underlätta för webbsidans administrationsansvariga kan det också finnas ett 

webbaserat användarvänligt redigeringsverktyg där den ansvarige ej måste ha kunskaper om 

programmeringstekniken bakom sidan utan endast behöver ägna sig åt hur 

informationsinnehållet ska se ut. 

1.1 Bakgrund 

Vi ville inrikta vårt examensarbete mot att göra en dynamisk hemsida med anknytning till 

PHP och databas av något slag. Efter att ha kontaktat och presenterat vår ide för ett flertal 

företag här i Norrköping fick vi ett positivt  gensvar från företaget Landegrens LegoMek AB. 

Företaget hade redan en egenproducerad hemsida men ville gärna se den förnyad till en mer 

formell design och hade framtida planer på att låta något utomstående företag ordna detta. Vi 

kom överens med  företaget att vi skulle producera deras nya webbplats inkluderande ett 

webbaserat administrationsverktyg. 
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1.2 Projektbeskrivning 

Projektets huvuddelar indelades enligt följande: 

• Layout och design av webbplatsen. 

• Layout, design och funktionalitet av administrationsverktyget. 

• Grafiskt innehåll på sidan (logotyper och bilder). 

1.2.1 Kravspecif ikat ion 

I samråd med företaget specificerades följande kravspecifikation fram: 

• Nytt utseende på hemsida - ska ge ett seriöst intryck 

• Nyhetsruta som visar vad som senast är ”på gång”  

• Företagspresentation som beskriver historik/bakgrund och filialer 

• Verksamhet som beskriver företagets olika verksamhetsområden och tjänster. 

• Maskinpark som visar företagets maskinpark med bilder och teknisk information 

• Kvalitet med kvalitetspolicy och certifikat som företaget har 

• Kontaktinformation med e-postadresser till företaget och personer 

• Bilder på kontaktpersoner 

• Besöksinformation med karta och vägbeskrivning 

• Kortfattad presentation och kontaktinformation på engelska (engelsk ingång) 

• Login-funktion för att administrera webbsidan. Ska kunna skötas av 

administrationsansvarig hemifrån 
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1.3 Syfte 

1.3.1 Projektets syfte 

Främsta syftet med vårt arbete var att leverera en komplett webbplats till Landegrens 

Legomek AB, innehållande en komplett hemsida och ett användarvänligt webb-baserat 

administrationsverktyg för denna. 

Vårt egenintresse har syftet att lära oss om uppbyggandet av en webbplats till en 

uppdragsgivare, dels utifrån en kravspecifikation, dels mot begränsningar i teknik och 

omfattning. 

1.3.2 Rapportens syfte 

Syftet med den här rapporten är att beskriva hur vi lade upp och genomförde projektet, från 

idéstadiet till färdig produkt. Vi vill också belysa tekniska begränsningar samt problem som vi 

stött på och hur vi löste dem. 

1.4 Om företaget – vår uppdragsgivare 

1.4.1 Företagsprof i l  

Landegrens Legomek AB är ett företag inriktat mot mekanisk tillverkning av detaljer. 

Företaget startades som en mekanisk verkstad 1923 av ingenjör Nils Wiktorinus Landegren 

och har genomgått flertalet förändringar genom åren, både storleksmässigt och 

produktmässigt. Idag drivs företaget av VD Urban Lindberg och är en renodlad 

legotillverkare. Antalet anställda i dags dato är ca 30 st. Styrkan hos företaget är dess långa 

erfarenhet inom mekanisk bearbetning, samt dess breda kompetens inom flera 

tillverkningsområden där tillverkning av allt från enstaka prototyper och verktyg, till 

massproducerade detaljer ingår. 

1.4.2 Kunder 

Kunder till Landegrens Legomek AB är varierande företag i alla storlekar runt om i landet, 

från enmansföretag till multinationella företag. 
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1.4.3 I t -kompetens 

Landegrens Legomek AB har ingen egen dataavdelning eller dataansvarig utan man hyr in it-

tjänster på konsultbasis när det behövs, det vill säga för administration, underhåll och 

utbyggnad av det lokala datanätet. 

1.4.4 Internet  

Företaget har idag en ADSL-uppkoppling (1 MB) mot Internet genom Telia och man har valt 

att lägga sin hemsida hos Telias Webbhotell. Med denna lösning vill man minska risken för 

eventuella dataintrång och virusattacker. 

Den ursprungliga hemsidan är egenhändigt framställd med hjälp av MS-Word utav företagets 

produktionschef, Kenneth Bodin som också är webbansvarig. 

1.4.5 Kontakt  

Kontakten mellan oss och företaget skedde till största del mot Kenneth Bodin och till viss 

mån med VD Urban Lindberg. 

1.5 Begränsningar 

Det är alltid lätt att ta i för mycket när man ska starta upp ett nytt projekt och vi hade flera mål 

som vi var tvungna att stryka från vår lista på grund av tidsbegränsning. Vi hade till exempel  

tänkt att göra någon form av informativ filmsekvens som kunde visas på hemsidan och vi 

tänkte också erbjuda företaget att göra en ny företagsbroschyr i linje med den nya 

webbsidedesignen. 10 veckor kan kännas som en väl tilltagen omfattning för ett projekt som 

detta men veckor och dagar går fortare än man tror, därav har vi begränsat oss till att leverera 

en webbplats i grundutförande. 

1.6 Rapportens struktur 

I rapporten behandlas först designen av webbsidan. Därefter följer en diskussion om för- och 

nackdelar med att skapa dynamik på en webbsida. Därpå beskrivs kortfattat de olika tekniker 

vi använt oss av för att skapa och driva webbsidan och vidare beskriver vi för- och nackdelar 

hos webbhotellet där webbsidan ligger. Slutligen för vi en diskussion runt resultatet av arbetet 

samt ger rekommendationer för vidare utveckling av webbplatsen. 
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2 Webbdesign 

2.1 Designförslag 

Det första vi gjorde var att på var sitt håll göra olika designförslag på hur den nya webbsidan 

skulle kunna tänkas att se ut. Förslagen skapades som bildvarianter i naturlig storlek för att 

man skulle få en sanningsenlig känsla för hur det skulle se ut [se bilaga C]. För detta använde 

vi oss av bildhanteringsprogram som Photoshop, Illustrator och Paintshop Pro. Därefter 

bollade vi med olika idéer mot varandras förslag och gjorde ändringar eller nya förslag utifrån 

dessa. Bland annat var det viktigt att det skulle vara möjligt att kunna omsätta det visuella 

förslaget till en skarp webbapplikation senare. En annan viktig faktor var att man skulle kunna 

se hela sidan oberoende av upplösning på sin skärm. Vi satte lägsta nivån vid en upplösning 

av 800 x 600. Vid lägre upplösning får man skrolla en del men vi ansåg att lägre upplösning 

än 800 x 600 är relativt ovanligt bland företag idag. 

Förslagen presenterades sedan för företaget och vi skapade också en hemsida med de olika 

förslagen som man kunde gå in på och jämföra de olika designalternativen mot varandra. 

Slutligen diskuterade vi tillsammans med företaget fram en slutlig design som bägge parter 

var nöjda med. 
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2.2 Varför webbsidan ser ut som den gör 

 
 

Idén med webbsidans layout är att rama in sidan i både höjd och sidled så att man alltid ska se 

hela sidan för en bra överblick, utan att man ska behöva skrolla för att till exempel  komma åt 

menyer. Layouten bygger på principen med så kallade ramar (frames), det vill säga fönster i 

fönster. Vi utgick från fyra fasta horisontella ramar med de två mittersta centrerade i 

vertikalled, det översta för huvudmenyn och logotype samt det undre som huvudram. 

Huvudramen är i sin tur indelad i tre  mindre ramar på bredden. Den vänstra som ett 

undermenyfält, det mittersta som textbaserat informationsfönster och den högra ramen är till 

för att visa bilder. [Se bild 2:2] 

 

 

 

 

 

 

Bild: 2:1
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2.3 Texter, bi lder och grafik 

Textinnehållet som skulle publiceras på webbsidan togs från företagets olika broschyrmaterial 

och vi skrev också en hel del nytt material i samråd med företaget. 

Samtliga bilder är tagna med digitalkamera och redigerade i Photoshop. 

Logotypen skannades in och ritades om till vektorbaserat format i Illustrator, för att kunna 

användas i flera olika storlekar utan att man tappa i kvalité. Dokument som certifikat 

skannades. 

Bild: 2:2 
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2.4 Webbsidans struktur och innehåll 

• Startsida 

o Nyheter 

 Länk öppnar ’Företaget’ och visar nyhetsarkivet (i mittenfönstret) 

o Välkomsttext med länk till engelsk version (i mittenfönstret) 

• Företaget 

o Filial 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret)  

o Historia 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Nyhetsarkiv 

 Länk öppnar nyhetsarkivet (i mittenfönstret) 

o Introduktionstext (i mittenfönstret) 

• Verksamhet 

o CNC-bearbetning 

 Länk öppnar beskrivning (i mittenfönstret) och visar kategoribild  

(i högra fönstret) 

o Massproduktion 

 Länk öppnar beskrivning (i mittenfönstret) och visar kategoribild  

(i högra fönstret) 

o Konventionell bearbetning 

 Länk öppnar beskrivning (i mittenfönstret) och visar kategoribild  

(i högra fönstret) 

o Introduktionstext (i mittenfönstret) 
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• Maskinpark 

o CNC Fleroperation 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o CNC Bäddfräs 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o CNC Svarv 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Fräs (konventionell) 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Svarv (konventionell) 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Svarv (automat) 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Mätmaskin 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Övriga maskiner 

 Länk öppnar beskrivning med bilder (i mittenfönstret) 

o Introduktionsbild (i mittenfönstret) 
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• Kvalitet 

o Kvalitetspolicy 

 Länk öppnar kvalitetspolicytext  (i mittenfönstret) 

o ISO 9001:2000  

 Länk öppnar beskrivning med länk till pdf-dokument  (i mittenfönstret) och 

visar miniatyrbild av certifikatet (i högra fönstret) 

o Certifierad leverantör till BT   

 Länk öppnar beskrivning med länk till pdf-dokument  (i mittenfönstret) och 

visar miniatyrbild av certifikatet (i högra fönstret) 

o Leveransvillkor (NL01) 

 Länk öppnar pdf-dokument (i nytt fönster) 

o Introduktionstext (i mittenfönstret) 

• Kontakta oss 

o Allmän kontaktinformation 

o Personal kontaktinformation med bildvisning 

• Här finns vi 

o Visa större karta 

 Länk öppnar ett popup-fönster med bild 

o Visa detaljerad närkarta 

 Länk öppnar bild (i högra fönstret) 

o Öppna karta som PDF 

 Länk öppnar pdf-dokument (i nytt fönster)  

 Vägbeskrivning (i mittenfönstret) och miniatyrkarta (i högra fönstret) 
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2.4.1 Startsida 

Det här är sidan som visas först för besökaren. I menyfönstret till höger visas senaste nyheter 

som är inlagda och tanken är att man ska känna att sidan ständigt uppdateras och ej är statisk. 

Om en nyhet är längre än ett visst angivet antal tecken kortas den automatiskt ner och det 

finns en länk till nyhetsarkivet där man kan läsa om hela nyheten. I mittenfönstret visas 

välkomsttext och det finns även en länk till en engelsk variant. 

 

 

Den engelska varianten har ett fattigare innehåll än den svenska och den visar endast 

kontaktinformation i det högra menyfönstret och en engelsk välkomsttext i mittenfönstret. I 

huvudmenyn kan man dock navigera till sidan ”Maskinparken”. 

I det högra fönstret visas en bild av företaget. 

 

Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Nyheter kan läggas till, ändras och tas bort. 

• Välkomsttext kan ändras 

• Bild kan bytas  

Bild: 2:3

Bild: 2:4
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2.4.2 Företaget  

Här kan man läsa om företagets historia och filial och här finns också nyhetsarkivet. En 

introduktionstext beskriver företaget kortfattat. Länkarna till dessa i menyfältet öppnar 

respektive text och bild i mittersta och högra fönstren. 

 

Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Kategori i undermeny kan läggas till, editeras och tas bort. 

• Mittenramens- och högerramens bredd kan ändras. 

• Text och bild kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.4.3 Verksamhet 

En introduktionstext beskriver företagets verksamhetsområde kortfattat. 

Här ville företaget fokusera på sin styrka, sin breda kompetens inom olika 

verksamhetsområden; CNC-bearbetning, massproduktion och konventionell bearbetning. 

Länkarna till dessa i menyfältet öppnar respektive text och bild i mittersta och högra fönstren. 

En introduktionstext beskriver företagets verksamhetsområde kortfattat. 

 

Bild: 2:5

Bild: 2:6
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Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Kategori i undermeny kan läggas till, editeras och tas bort. 

• Text och bild kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.4.4 Maskinpark 

Ofta är en kund till företaget intresserad av vilka maskiner företaget har och vad de klarar av. 

Företagets maskiner är sorterade i kategorier för en bättre översikt. Länkarna till dessa i 

menyfältet öppnar respektive text med maskininformation samt bild i mittersta fönstret. 

 

Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Kategori i undermeny kan läggas till, editeras och tas bort. 

• Text och bild kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.4.5 Kval i tet  

Idag är det viktigt att visa att sitt företag är kvalitetsmedvetet med  bland annat egen 

kvalitetspolicy och erhållna kvalitetscertifikat. Vissa kunder kräver till och med att man är 

kvalitetscertifierade av något slag, till exempel  ISO 9001. Här kan man läsa om företagets 

syn på kvalitet samt de certifikat som erhållits. Man kan även öppna certifikaten som pdf-

dokument via en länk under respektive menylänk. Företaget ville också ha med allmänna 

leveransvillkor under denna kategori. 

Bild: 2:7
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Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Kategori i undermeny kan läggas till, editeras och tas bort. 

• Mittenramens –och högerramens bredd kan ändras. 

• Text och bild kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.4.6 Kontakta oss 

Kontaktinformation är en mycket viktig del på ett företags webbsida. I menyfältet står telefon 

och adressuppgifter specificerade och i mittenfönstret finns företagets kontaktpersoner med e-

postadresser listade. När man för muspekaren över dessa visas en bild över respektive person 

i det högra fönstret och när man klickar så aktiveras eventuellt e-postprogram för att 

komponera ett e-postmeddelande till personen. 

 

Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Text och bild kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.4.7 Här f inns vi  

Det måste vara lätt att geografiskt hitta till företaget, både som kund och leverantör. Vi 

skapade nya kartor i Illustrator, med de väsentligaste vägarna och kännemärken inritade.  

Bild: 2:8

Bild: 2:9
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En översiktskarta, en större som öppnas i ett popup-fönster, en detaljerad närkarta. I 

mittenfönstret finns besöksadress samt vägbeskrivning specificerad. Vi skapade också ett pdf-

dokument med all information samlad. 

 

Innehåll som går att editera via administrationssidan: 

• Text och bild i mitten- och högerramen  kan läggas till, ändras och tas bort. 

2.5 Varför administrationstjänsten ser ut som den gör 

 

 

Bild: 2:10 

Bild: 2:11 
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Det som var viktigast i utformningen av administrationstjänsten var att den skulle kännas 

enkel att använda. Inlärningströskeln försökte vi hålla så låg som möjligt och när användaren 

har lärt sig en del av sidan ska steget vara mycket litet till att lära sig en annan del av sidan.  

Sidan interagerar med användaren via formulär som användaren fyller i och ändrar 

informationen i. En annan viktig del av administrationstjänsten är att hindra användaren från 

att göra fel. Om formulären är fel ifyllda ska användaren varnas, samt ges ett lättbegripligt 

felmeddelande. 

 

2.6 Olika webbläsare 

Ett känt problem är att olika webbläsare tolkar html-koden olika. Det förekommer även 

skillnader mellan olika versioner av samma typ av webbläsare. Problemet är mer eller mindre 

oundvikligt då html-standard ej följs samtidigt som den ständigt utvecklas. Vi har löst detta 

genom att utgå från den dominerande webbläsaren, MS Internet Explorer som en stor 

majoritet använder. Dock har vi även kontinuerligt testat webbsidan mot flera andra kända 

webbläsare som till exempel  Netscape och Opera. För de webbläsare som ej klarar av att visa 

sidan korrekt har vi skapat ett php-skript som slussar besökaren vidare till en enklare sida 

vilken endast innehåller kontaktinformation till företaget. Den ger också information och en 

uppmaning om att uppgradera webbläsaren till en nyare version.  

Bild: 2:12 
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3 Att skapa dynamik på en designdriven webbsida 

På en webbsida till ett mindre företag fokuserar man oftast på design och layout för att skapa 

ett attraktivt intryck för besökaren. Risken finns att sidan blir allt för komplext uppbyggd för 

att man senare på ett smidigt sätt ska kunna göra uppdateringar. Att å andra sidan fokusera för 

mycket på dynamiken kan ge en väldigt låst design vilket kan ge sidan en allt för statisk och 

tråkig form. Balansen mellan dynamik och design kan därför många gånger vara det 

viktigaste och svåraste ställningstagandet när man vill skapa en webbsida. 

3.1 Varför? 

Mindre företag besitter sällan den kompetens som krävs för att skapa och underhålla en 

kommersiellt gångbar webbsida. Man beställer därför denna tjänst externt från ett annat 

företag, till exempel en webbyrå. Nackdelen med denna lösning är att man ej har kontroll över 

sin webbsida och inte själv kan uppdatera sidan utan tvingas återigen anlita företaget för alla 

sina uppdateringar, något som kan bli väldigt kostsamt. 

Att då istället ha en lösning där man själv enkelt kan uppdatera sin webbsida utan att behöva 

ha kunskap om tekniken bakom sidan torde vara ett bättre alternativ, såväl ekonomiskt som 

tidsmässigt. 

3.2 Varför inte! 

Skapandet av en dynamisk webbsida är mer komplext än skapandet av en statisk sida. Därför 

kräver det en större initial arbetsinsats så väl som en större investering. Många företag har ej 

behov av att göra kontinuerliga uppdateringar av sin webbsida och därmed är den större 

kostnad det innebär att skapa en dynamisk webbsida onödig. 

3.3 Hur tänkte vi? 

Landegrens Legomek är ett mindre tillverkande företag utan större resurser att driva en mer 

komplex webbsida på egen hand, även fast behovet finns. 

Vårt mål var därför att skapa en webbsida som både uppfyller krav på design och layout så 

väl som att den ska vara lätt att uppdatera och redigera. 
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4 Olika tekniker för att driva sidan 

 

4.1 HTML (HyperText Markup Language): 

4.1.1 Vad är  HTML? 

HTML är som de flesta känner till vid det här laget det vanligaste sidbeskrivningsspråket på 

webben. Det bygger på SGML (Standard Generalized Markup Language). Det finns också en 

version av HTML som istället för att bygga på SGML bygger på XML(eXtensible Markup 

Language och denna heter XHTML(Extensible Hypertext Markup Language).  

(www.w3c.org, 2003) 

Bild: 4:1 
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4.1.2 Hur fungerar  HTML? 

Ett html-dokument består av ett antal taggar som beskriver hur sidan ser ut samt fri text 

mellan taggarna som är informationen som visas. Filen som är ett html-dokument ligger 

vanligen på en webbserver. När användaren surfar in på sidan skickas html-dokumentet till 

användaren där webbläsaren tolkar html-taggarna som dokumentet är uppbyggt med för att 

sedan presentera det för användaren. Ett enkelt exempel på html-kod kan se ut så här och det 

som kommer att synas på webbsidan är i det här fallet ”Hej!”: 

 
<html> 

       <body> 
           Hej! 
       </body> 

</html> 
 

4.1.3 Alternat iv t i l l  HTML 

Det enda egentliga alternativet till HTML är XHTML. Skillnaderna mellan dessa båda är små. 

Den största skillnaden är att XHTML kräver att alla taggar verkligen avslutas.  

4.2 CSS (Cascading Style Sheets) 

4.2.1 Vad är  CSS? 

CSS är en teknik för att mer i detalj styra designen på i ett html-dokument, den ger också 

möjlighet att till viss del separera information och design. Tekniken har funnits sedan 1994 

men började inte användas i stor skala förrän i slutet på nittiotalet. (www.w3c.org, 2003) 

4.2.2 Hur fungerar  CSS? 

Det allra vanligaste och ur många synpunkter bästa sättet att använda CSS är att skapa en fil 

där all css-information finns. Sedan refererar man till denna fil från alla html-dokument som 

ska ha en enhetlig design. På detta sätt slipper man ändra i flera html-dokument om man vill 

ändra något i designen. Ett exempel från en css-fil kan se ut så här: 

 
.mainText {  

       font: normal 9pt Arial, Helvetica, sans-serif; 
     color: #000000; 
     vertical-align: top; 
     text-align: left; 

} 
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4.2.3 Alternat iv t i l l  CSS 

Tekniken är tätt sammanlänkad med HTML och det finns ingen annan teknik som gör samma 

sak som CSS i kombination med HTML. Därav är det enda valet att använda CSS eller inte 

använda CSS.  

4.3 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) 

4.3.1 Vad är  PHP? 

PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor. Förkortningen är rekursiv och alltså är själva 

förkortningen en del av namnet.  PHP är i en mening ett plattformsoberoende open source  

skriptspråk  som främst är till för att skapa dynamiska webbsidor.   

För att förklara det hela lite närmare måste man förstå vissa nyckelbegrepp.  Till att börja med 

är ett skriptspråk  ett programmeringsspråk som inte kompileras förens det körs samt att det 

kompileras varje gång det körs. Dynamiska webbsidor är webbsidor  som skapas varje gång 

sidan körs och kan därför ha varierande innehåll beroende på vad användaren har gjort för val. 

Ett typiskt exempel är en forumsida som hela tiden förändras och uppdateras av användarna. 

PHP är alltså en av de tekniker som gör detta möjligt. Att  PHP är plattformsoberoende 

innebär att det kan köras på flera olika operativsystem som till exempel UNIX, LINUX och 

Windows baserade system.  Open source betyder helt enkelt att det går att ladda hem 

källkoden och själv ändra i den om man vill. (Ek, Ovegaard 2001) 

4.3.2 Hur fungerar  PHP? 

PHP körs som ett mellanprogram (middleware) tillsammans med en webbserver. Detta 

innebär att PHP genererar den webbsida som servern sedan skickar vidare till användaren. Det 

som användaren får från webbservern är alltså en helt vanlig webbsida.  Mer i detalj går det 

till så här. När en webbserver får en förfrågan på att visa en php-sida så ber den i sin tur php-

programmet att tolka sidan. Php-programmet  kompilerar då sidan som blir till en process som 

sedan körs och genererar till exempel en html-sida som skickas som svar till webbservern som 

i sin tur skickar vidare sidan till användaren. Under denna process kan php-programmet ta 

hjälp av andra tjänster som till exempel en databas.  
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När man skapar dynamiska webbsidor med PHP lägger man in php-koden direkt i HTML 

dokumentet. Ett enkelt exempel på php-kod kan se ut så här: 

 
<html> 

       <body> 
         <? echo ”Hej!>” ?> 
       </body> 

</html> 
 
 

Allt denna sida gör är att skriva ut ”Hej!”.  Att blanda php-kod och html-taggar har framför 

allt en fördel. Det går snabbt att använda. En vanlig arbetsgång när man vill göra en dynamisk 

webbsida är att man först designar hur sidan ska se ut och sen lägger till dynamiken. Då är det 

väldigt enkelt att lägga in sin php-kod i den statiska html-sidan.   

4.3.3 Alternat iv t i l l  PHP 

PHP är bara ett av många sätt att skapa  dynamiska webbsidor. En av de tidigaste teknikerna 

för att interagera med användaren heter CGI (Common Gateway Interface), där man skriver 

program i nästan vilket programmeringsspråk som helst, som sedan körs av webbservern.  Det 

absolut vanligaste språket att skriva cgi-program i är Perl.  

PHP’s huvudkonkurrent är ASP (Active Server Pages). ASP är väldigt likt PHP på många 

sätt. Man bäddar till exempel in asp-taggar i html-dokumentet på ett liknande sätt som i PHP.  

ASP är egentligen inte ett språk på samma sätt som PHP, utan är mer likt CGI på det sättet att 

man kan använda flera olika språk för att skriva asp-program. Det absolut vanligaste är 

Vbscript  som är väldigt likt Visual Basic. ASP:s största nackdel är att det inte går att köra på 

andra plattformar än de som är win32(Windows) baserade.   

Det finns också två tekniker från Sun microsystems som bör nämnas, den som är mest lik 

PHP är JSP(JavaServer pages)  där man integrerar java kod i html-dokument. Den andra är 

Java Servlet där man skriver hela javaprogram för att generera sidan. 

PHP’s främsta fördel jämfört med de flesta andra tekniker är att PHP är en del i en helhet. 

Tillsammans med webbservern Apache och databasservern  My SQL skapar den en väl 

integrerad enhet där varje del är helt gratis. 
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4.4 JavaScript: 

4.4.1 Vad är  det? 

JavaScript är som namnet antyder ett skriptspråk som används i html-dokument för att skapa 

effekter och interagera med användaren. JavaScript utvecklades av Netscape. Microsoft har 

också utvecklat ett mycket likt språk med ungefär samma funktionalitet som JavaScript, 

JScript. Det finns dock skillnader mellan språken och detta leder ofta till att man får skriva två 

olika skript för att köras i olika webbläsare. (Åström 1999) 

4.4.2 Hur fungerar  JavaScript? 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ett språk som PHP som körs på servern och ett språk 

som JavaScript körs hos klienten alltså i användarens dator. JavaScript påverkar alltså en sida 

som rent informationsmässig är statisk, det vill säga att sidan ej behöver mer information från 

servern. Detta lämnar två huvudområden för JavaScript att verka inom. Det som brukar 

märkas mest är de visuella effekter man kan skapa med ett JavaScript, den ger till exempel 

möjlighet att flytta på annars fasta html-objekt. Det andra huvudområdet är att kommunicera 

med användaren av datorn. Ett vanligt exempel på detta är att kontrollera formulär innan de 

skickas till servern. JavaScript kan kontrollera att allt är ifyllt korrekt och om inte varna eller 

tvinga användaren att fylla i formuläret korrekt innan det skickas.    

4.4.3 Alternat iv t i l l  JavaScript   

Ett alternativ till JavaScript är att använda någon form av insticksprogram (plugin), till 

exempel Flash. Med Flash kan man skapa samma visuella effekter och mer än man kan med 

JavaScript. Men man låser sig vid att användaren av webbsidan måste ha insticksprogrammet 

Flash installerat, något som dock runt nittio procent av alla internetsurfare har. Däremot är 

inte integrationen mellan  HTML och Flash lika bra som den mellan JavaScript och HTML. 

Därför blir det svårt att till exempel med Flash kontrollera att ett formulär verkligen är korrekt 

ifyllt.   
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4.5 MySQL 

4.5.1 Vad är  MySQL? 

MySQL är en SQL databasserver. SQL står för "Structured Query Language" och är ett 

frågespråk för att bearbeta och hämta data ur en databas. En databasserver innehåller förutom 

databaser även autentiseringsmekanismer för att hantera ägande och åtkomsträttigheter till de 

olika databaserna.  MySQL är precis som PHP open source. MySQL utvecklas av det svenska 

företaget MySQL AB. (www.mysql.com, 2003) 

4.5.2 Hur fungerar MySQL? 

MySQL använder som sagt frågespråket SQL och är det språk man använder för att 

manipulera data samt för att skapa och sköta databasen. En typisk SQL-sats kan se ut så här: 

 
SELECT * FROM min_tabell WHERE id='24' 
 

 

All data i databasen lagras i tabeller som i sin tur innehåller kolumner. Kolumnerna innehåller 

olika variabeltyper, till exempel heltal eller text. När man läser den data som står i 

kolumnerna vågrätt bildar det en rad. SQL satsen här ovan väljer alla fält i raden där 

kolumnen id är lika med  24.  

För att komma åt data i databasen måste man använda en databasklient, detta kan till exempel 

vara ett vanligt program man kör på sin dator eller ett webbgränssnitt med till exempel PHP i 

bakgrunden.  I båda fallen så skickar databasklienten en SQL fråga till databasen som 

returnerar ett svar vilket sedan behandlas av databasklienten vilken till sist  presenterar 

informationen för användaren. 

4.5.3 Alternat iv t i l l  MySQL 

Det finns en uppsjö av databasservrar. Några av de största är Microsoft SQL server och 

Oracle SQL. Båda dessa innehåller funktionalitet som MySQL saknar, men denna saknar ofta 

användning i små applikationer. Båda dessa kostar också relativt mycket pengar och MySQL 

är gratis. MySQL är också väldigt snabb, framförallt när det gäller små till medelstora 

databaser.   
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4.6 Implementering 

4.6.1 Metod 

Vi valde att först skapa hela sidan statiskt för att utgå från designen när vi skapade den 

dynamiska versionen. Html-koden är nästan uteslutande skriven för hand för att få så mycket 

kontroll på designen som möjligt och för att göra det enkelt för oss att göra om det till php-

filer. Det är också bra att ha en helt statisk sida som kan läggas upp snabbt om till exempel 

något allvarligt fel skulle uppstå i databasen.  

Samtidigt som den statiska sidan gjordes skapades också tabellerna i databasen i vilka 

informationen som finns på sidan lagras. 

Vartefter de statiska delarna blev klara började vi göra om dem till dynamiska php-filer, till 

sist gjorde vi den administrativa tjänsten som är kopplad till sidan.  

4.6.2 Webbsidan 

Vi har valt att beskriva implementeringen översiktligt, för en mer detaljerad inblick i arbete 

hänvisar vi till [bilaga A och B].  

Implementeringen består av tre huvuddelar, statiska filer som ligger i www-datorn,  

dynamiska filer(PHP) som ligger i cgi-datorn samt MySQL databasen. När en användare 

surfar in på sidan är det första som händer att han kommer till ett html-dokument med ramar 

som ligger på www-datorn. I ramarna laddas det sedan php-filer från cgi-datorn. Dessa filer 

hämtar informationen som visas på sidan och länkar till bilderna från MySQL databasen. I 

php-filerna ligger också css-filerna och javascripten länkade. Php-filerna som har genererats 

med hjälp av MySQL skickas sedan till användaren. Användarens dator följer i sin tur 

länkarna till bilder, css-filer och javascript som ligger på webbhotellets www-dator.  

När sidan besöks körs också automatiskt en funktion för att föra statistik över besökarantal 

och vilka delar av sidan som är populärast.   

4.6.3 Administrat ionssidan  

Administrationssidan fungerar i stort sett på samma sätt som den sidan som vanliga användare 

kommer i kontakt med. Skillnaden är främst att man från administrationssidan  inte bara läser 

information från databasen utan även kan ändra informationen i databasen. Detta gör man 

genom att fylla i och ändra i formulär som genereras med information från databasen. 

Det finns också ett inloggningssystem på administrationssidan som för varje sida som laddas 

kollar om man är fortfarande är inloggad.   
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5 Webbhotellet 

5.1 Uppgradering 

Från början hade Landegrens sin webbsida hos Telias webbhotell (enkel) men den uppfyllde 

inte de kraven på dynamik som sidan vi ville skapa krävde. Därför valde vi tillsammans med 

företaget att uppgradera till Telias webbhotell (standard) . 

5.2 Hur det är uppbyggt 

Det webbhotell vi använde för att lägga upp sidan på är Telias webbhotell (standard). Detta 

webbhotell kör en Apache webbserver. Den tillåter CGI, PHP, Java Servlet  och JSP. Den kör 

också en MySQL server vilken bara kan kommas åt lokalt, det vill säga bara på samma server 

där databasservern är installerad. Webbhotellet är uppdelat på två olika datorer. Dels www-

datorn där alla statiska filer ligger som till exempel html filer och bilder. Det finns också en 

cgi-dator där alla dynamiska filer ligger, till exempel php-filer.  

5.3 Begränsningar hos webbhotel let 

5.3.1 Uppdelade servrar  

Telias webbhotells dynamiska del är designad med den gamla CGI tekniken i åtanke. Alla 

cgi-program och filer för att skapa dynamiskt innehåll som till exempel php-filer laddas upp 

till en separat cgi-dator. Denna design har man för att öka säkerheten då de kan finnas fel i 

framför allt cgi-program vilket kan öppna säkerhetshål. Men det medför också att de statiska 

delarna av webbsidan och de dynamiska inte längre delar filsystem. Det ledde till problem för 

oss när vi skapade administrationssidan. Vi ville bland annat skapa ett php-skript som 

automatiskt går igenom de bilder som låg uppladdade. Skriptet skulle sedan lägga in bilderna 

i databasen så att den som administrerar sidan enkelt skulle kunna välja mellan de bilder som 

fanns tillgängliga. När bilder togs bort så skulle php-skriptet även känna av detta och 

uppdatera databasen. Problemet är att skriptet inte kunde komma åt den dators filsystem där 

bildfilerna ligger och kan därmed inte lista dessa. Vi försökte då göra en lösning där bilderna 

istället låg på cgi-datorn. Denna lösning fungerade bra utom att filerna inte lästes in av cgi-

datorn förens efter cirka fyrtio minuter. Vi bytte därför tillbaka så att bildfilerna istället 

återigen låg i www-datorn för statiska filer.  
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Detta problem är det största som webbplatsen har. Som det nu är löst måste användaren av 

administrationstjänsten först på egen hand ladda upp bilderna via FTP för att sedan lägga till 

dessa i databasen via administrationstjänsten för att sedan till sist välja var på sidan bilden ska 

visas. Om skriptet hade kunnat implementeras hade den mellersta delen kunnat skötas helt 

automatiskt utan att användaren av administrationstjänsten hade märkt av det.  

5.3.2 FTP i  PHP 

Det finns ett mycket bra stöd för ftp-funktioner i PHP. Allt som man kan göra i ett vanligt ftp-

program kan man i stort sätt göra med hjälp av php-funktioner. Därför tänkte vi sköta hela 

uppladdningen av bilder och inläggningen av bilder i databasen via ett skript i 

administrationstjänsten. Det visade sig dock att Telia inte tillät att några ftp-funktioner kördes 

från PHP, däremot tillåter man användning av FTP med vanliga ftp-klienter. Skillnaden rent 

säkerhetsmässigt går att diskutera men detta skulle ta allt för stort utrymme här att göra det.     

5.3.3 Nätaccess i  PHP 

PHP har mycket bra inbyggda funktioner för att läsa filer genom nätverk som till exempel 

Internet. Vi hade tänkt att använda detta för att bland annat kontrollera att bilder som laddas 

upp till databasen har rätt mått (höjd och bredd). Dock var även nätaccess helt avslaget på 

Telias cgi-dator. Detta omöjliggör kontakt med andra datorer på Internet, något som till 

exempel hade kunnat lösa problemet med inläsningen av bilderna till databasen.    

5.3.4 MySQL servern 

Telia webbhotell (standard) kör som tidigare nämnts en mysql-server. Servern tillåter bara att 

man kopplar upp mot den lokalt, alltså från samma dator som servern körs på. Eftersom php-

programmet körs på samma dator som mysql-server är detta inte ett problem när man ska 

komma åt databasen via PHP. Om man däremot vill använda ett databas klientprogram för att 

till exempel designa databasen kan man inte koppla upp mot den. Istället har Telia gjort ett 

webbgränssnitt för att kommunicera med mysql-servern. Problemet med detta gränssnitt är att 

funktionaliteten är mycket begränsad, vanliga SQL funktioner som AUTO_INCREMENT 

och variable typer som BIGINT finns inte med. Detta tvingade oss till att designa databasen 

via php-skript, något som både är tidskrävande och svårt att få översikt när man gör. 

Dessutom var vi ofta tvungna att göra små administrationsprogram för att få in data i 

tabellerna när vi ville testköra skript som var skrivna för att generera sidan. 
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6 Resultat 

6.1 Slutsatser 

Ett arbete av denna omfattning kräver god disciplin och en bra planering. Man tror ofta att 

arbetet ska gå snabbare framåt än vad det i praktiken gör. Många timmar har lagts åt att 

korrigera små problem i implementeringen. Men nu när arbetet väl är klart har vi insett 

fördelen med alla de administreringsfunktioner som vi brottats med. Någon har sagt att det 

krävs att man skriver om sitt program minst tre gånger innan det blir så bra som man hade 

tänkt sig. Så här i efterhand hade vi förmodligen lagt upp arbetet på ett lite annorlunda sätt 

utan att det för den sakens skulle ha påverka slutresultatet. Ett sådant exempel är att vi först 

klart skulle ha definierat vad varje del på webbsidan skulle innehålla för att göra php-koden 

mer generellt användbar. Dock bör det sägas att detta antagligen skulle påverka den kreativa 

processen negativt. 

Det bör också påpekas att Telias webbhotells begränsningar omintetgjorde möjligheten att 

skapa precis den funktionalitet hos administrationstjänsten som vi hade planerat. 

Trots alla problem vi stött på under arbetets gång är vi och vår uppdragsgivare väldigt nöjda 

med slutresultatet. 

6.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Den viktigaste förbättringen man skulle kunna göra är att byta webbhotellsleverantör så att 

bland annat ftp-stöd ingår för att göra administrationsarbetet med att ladda upp bilder enklare. 

Det går också att utöka statistikfunktionen med mer information och analys av besöken på 

webbsidan. Sedan går det alltid att optimera koden ännu mer men skillnad i hastighet skulle 

antagligen vara marginell. 
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Bilaga A 

I den här bilagan har vi bifogat exempel på php-filer. Vi har valt att bifoga en av de 

delar(maskinparken) som sidan består av, det vill säga både det som visar en del av sidan och 

det som administrerar denna del. Vi har också tagit med några filer som används av så gott 

som varje fil på sidan. Viktigast av dessa är help_functions som innehåller funktioner som till 

exempel ansluter och söker i databasen.   

 

Filer: 

 
1. adminVars.php  (Variabler som används i övriga filer) 
2. help_functions.php (Funktioner som används i övriga filer ) 
3. maskinpark_fs.php (Ram filen som laddar övriga filer) 
4. maskinpark_menu.php (Meny filen i maskinpark) 
5. maskinpark_text.php (Visar maskinerna) 
6. maskinpark_image.php  (Visar normalt en bild dock ej  i maskinpark) 
7. admin_checkLoginInside.php (Kontrollerar om man är inloggad )    
8. admin_maskinpark.php (För att välja vad man vill göra) 
9. admin_maskinpark_add.php (Används för att lägga till maskin)  
10. admin_maskinpark_add2.php (Bearbeta data från admin_maskinpark_add.php) 
11. admin_maskinpark_change.php (Ändrar uppgifterna om en maskin) 
12. admin_maskinpark_delete.php (Används för att ta bort en maskin) 
13. admin_maskinpark_delete2.php(Bearbeta data från 

admin_maskinpark_delete.php) 
14. admin_maskinpark_show.php (För att visa en maskin) 
15. admin_maskinpark_type.php (För att välja vilken typ av maskin man vill göra 

något med, används av admin_maskinpark.php  och till exempel 
admin_maskinpark_change.php) 
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Bilaga A 
Fil: adminVars.php, sida 1(1) 

 

1. <? 
2. //Till Mysql-servern 
3. $DB_USERNAME = "***"; 
4. $DB_PASSWORD = "***"; 
5. $DB_HOST = "localhost:3306"; 
6. //Till www katalogen 
7. $BASE  = "http://www.landegrenslegomek.se/"; 
8. $BASE_ADMIN = "http://www.landegrenslegomek.se/admin/"; 
9. $BASE_ADMIN_PHP = "http://cgi.web.telia.com/~x12670/admin/"; 
10. ?> 
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Bilaga A 
Fil: help_functions.php, sida 1(5) 

 

1 <? 
2 require_once("adminVars.php"); //innehåller viktiga variabler 
3 //Funktion för att ändra åäö och ta bort mellanslag inne i ord 
4 function cleaner($toClean){ 
5 $toClean = strtolower($toClean); 
6 $tmp = ""; 
7 $tmp2 = ""; 
8 $size = strlen($toClean); 
9 for($i=0; $i<$size; $i++){ 
10 if(strcmp($toClean[$i],"å")==0) 
11 $tmp .= "a"; 
12 else if(strcmp($toClean[$i],"ä")==0) 
13 $tmp .= "a"; 
14 else if(strcmp($toClean[$i],"ö")==0) 
15 $tmp .= "o"; 
16 else if(strcmp($toClean[$i]," ")==0) 
17 $toClean[$i] = ""; 
18 else 
19 $tmp .= $toClean[$i]; 
20 } 
21 $size = strlen($tmp); 
22 for($i=0; $i<$size; $i++){ 
23 if(ord($tmp[$i])!=0 || ord($toClean[$i])!=32) //om inte mellanslag 
24 $tmp2 .= $tmp[$i]; 
25 } 
26 return $tmp2; 
27 } 
28 //Uppdaterar datumet för "senast ändrad" 
29 function updateDate(){ 
30 db_command("UPDATE admin set andrad='".date("Y-m-d")."'"); 
31 } 
32 //Lägger till %20 istället för mellanslag för 
33 //att länkar med mellanslag ska funka 
34 function menuFixer($toFix){ 
35 $tmp = ""; 
36 for($i=0; $i<strlen($toFix); $i++){ 
37 if(ord($toFix[$i])==0 || ord($toFix[$i])==32) //om mellanslag 
38 $tmp = $tmp. "%20"; //mellanslag för för get metoden i http  
39 else 
40 $tmp = $tmp.$toFix[$i]; 
41 } 
42 return $tmp; 
43 } 
44 //Tar bort första tecknet 
45 function deleteFirstChar($toClean){ 
46 $toClean[0]=""; 
47 return $toClean; 
48 } 
49 //Funktion för att visa ett begränsat antal tecken i nyhetsmenyn 
50 function cutNewsText($newsText){ 
51 $charLength = 70; //Hur många tecken av nyhetstexten som ska visas 
52 if(strlen($newsText) > $charLength){ 
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Bilaga A 
Fil: help_functions.php, sida 2(5) 

 
53 $reminderOfWord = substr($newsText, $charLength, 30);  
54 //För att ej klippa i sista ordet 
55 $endOfLastWord = strpos($reminderOfWord, " ") + $charLength;  
56 //Pos närmast efter sista ordet 
57 $cuttedText = substr($newsText, 0, $endOfLastWord); 
58 return $cuttedText; 
59 } 
60 else 
61 return $newsText; 
62 } 
63 //Ansluter till databasen 
64 function db_connect(){ 
65 global $DB_HOST, $DB_USERNAME , $DB_PASSWORD; 
66 if($conn = @mysql_connect($DB_HOST, $DB_USERNAME , 

$DB_PASSWORD)){ 
67 if($database = @mysql_select_db($DB_USERNAME)) 
68 return true; 
69 } 
70 return false; 
71 } 
72 //Ansluter till databasen och skickar in  
73 //komandot som kommer med 
74 function db_command($command){ 
75 if(db_connect()){ 
76 if(controler($command)) 
77 return mysql_query($command); 
78 } 
79 return false; 
80 } 
81 //Hämtar bara första raden 
82 function db_getOneRow($command){ 
83 $result = db_command($command);  
84 if($result) 
85 return mysql_fetch_array($result); 
86 else  
87 return false; 
88 } 
89 //Hämtar bara första platsen i arrayen 
90 function db_getOne($command){ 
91 $result = db_command($command);  
92 if($result){ 
93 $row = mysql_fetch_array($result); 
94 return $row[0]; 
95 } 
96 else  
97 return false; 
98 } 
99 //För att kontrolera att ett värde verkligen är satt 
100 function controler($toControl){ 
101 if(isset($toControl) && $toControl!=""){ 
102 if(strlen($toControl)==0 && ord($toControl[0])==0) 
103 return false; 
104 return true; 
105 } 
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Bilaga A 
Fil: help_functions.php, sida 3(5) 

 
106 else 
107 return  false; 
108 } 
109 //Kollar om någon av variablerna inte är satta 
110 //och att nån annan är satt, alltså om ett  
111 //formulär inte är helt ifylt 
112 function notSet($toControl){ 
113 $found = false; 
114 for($i=0; $i<count($toControl); $i++){ 
115 if(isset($toControl) && $toControl!="") 
116 $found = true; 
117 } 
118 if($found){ 
119 for($i=0; $i<count($toControl);$i++){ 
120 if(!isset($toControl) && cleaner($toControl)=="") 
121 return true; 
122 } 
123 } 
124 return false; 
125 } 
126 //Flyttar ordningen på saker i en tabel 
127 function order($tablename, $newOrder, $key, $which){ 
128 $oldOrder = db_getOne("SELECT ordning FROM $tablename WHERE  

$key='$which'"); 
129 if($oldOrder!=$newOrder && is_numeric($newOrder)){ 
130 $maxOrder = db_getOne("SELECT ordning FROM $tablename ORDER BY 

ordning DESC"); 
131 if($newOrder > $maxOrder) 
132 $newOrder = $maxOrder; 
133 $result = db_command("SELECT * FROM $tablename ORDER BY ordning"); 
134 if($oldOrder>$newOrder){ 
135 while($row =  mysql_fetch_array($result)){  
136 if($row["ordning"]>=$newOrder && $row["ordning"]<$oldOrder) 
137 db_command("UPDATE $tablename SET ordning='". ($row["ordning"] + 1). "' 

WHERE  $key='". $row[$key]. "'"); 
138 } 
139 db_command("UPDATE $tablename SET ordning='$newOrder' WHERE 

        $key='$which'"); 
140 } 
141 if($oldOrder<$newOrder){ 
142 while($row =  mysql_fetch_array($result)){  
143 if($row["ordning"]<=$newOrder && $row["ordning"]>$oldOrder) 
144 db_command("UPDATE $tablename SET ordning='". ($row["ordning"] - 1). "' 

WHERE  $key='". $row[$key]. "'"); 
145 } 
146 db_command("UPDATE $tablename SET ordning='$newOrder' WHERE 

$key='$which'"); 
147 } 
148 } 
149 } 
150 //Tar bort hål i ordningen 
151 function orderUpdate($tablename, $key , $startOrder){ 
152 $result = db_command("SELECT * FROM $tablename ORDER BY ordning"); 
153 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
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Bilaga A 
Fil: help_functions.php, sida 4(5) 
 

154 db_command("UPDATE $tablename SET ordning='$startOrder' WHERE 
$key='". $row[$key].  "'"); 

155 $startOrder++; 
156 } 
157 } 
158 //För statestik över antalet besökare på sidan 
159 function statistics($value) { 
160 $test = ""; 
161 global $REMOTE_ADDR; 
162 $found = false; 
163 $cleanValue = ""; 
164 $size = strlen($value); 
165 for($i=0; $i<$size; $i++){ 
166 if(strcmp($value[$i],"å")==0) 
167 $cleanValue .= "a"; 
168 else if(strcmp($value[$i],"ä")==0) 
169 $cleanValue .= "a"; 
170 else if(strcmp($value[$i],"ö")==0) 
171 $cleanValue .= "o"; 
172 else if(strcmp($value[$i]," ")==0) 
173 ; 
174 else 
175 $cleanValue .= $value[$i]; 
176 } 
177 $cleanValue = strtolower($cleanValue); 
178 echo " $cleanValue<br>"; 
179 $result = db_command("SELECT * FROM statistik_ip ORDER BY ordning"); 
180 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
181 if($row["ip"]==$REMOTE_ADDR){ 
182 $found = true; 
183 $row = db_getOneRow("SELECT * FROM statistik_ip WHERE 

ip='$REMOTE_ADDR'"); 
184 if($row[$cleanValue]== 0){ 
185 db_command("UPDATE statistik_ip SET $cleanValue=1  WHERE 

ip='$REMOTE_ADDR'"); 
186 db_command("UPDATE statistik SET antal =antal+1 WHERE namn='$value'"); 
187 $test = mysql_error(); 
188 } 
189 break; 
190 } 
191 } 
192 if(!$found){ 
193 $result = db_command("SELECT * FROM statistik_ip ORDER BY ordning"); 
194 db_command("DELETE FROM statistik_ip"); 
195 db_command("INSERT INTO statistik_ip(ip, ordning,". $cleanValue. ") 

VALUES('$REMOTE_ADDR', 0, 1)"); 
196 db_command("UPDATE statistik SET antal =antal+1 WHERE namn='$value'"); 
197 $ordning = 1; 
198 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
199 if($ordning<50) { 
200 $command = "INSERT INTO statistik_ip("; 
201 $command .= "ip, ordning, antalbesokarepahemsidan, foretaget, harfinnsvi, 

kontaktaoss, kvalitet, maskinpark, verksamhet)"; 
202 $command .= " VALUES('". $row["ip"]. "', "; 
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Bilaga A 
Fil: help_functions.php, sida 5(5) 
 

203 $command .= " '". $ordning. "', "; 
204 $command .= " '". $row["antalbesokarepahemsidan"]. "', "; 
205 $command .= " '". $row["foretaget"]. "', "; 
206 $command .= " '". $row["harfinnsvi"]. "', "; 
207 $command .= " '". $row["kontaktaoss"]. "', "; 
208 $command .= " '". $row["kvalitet"]. "', "; 
209 $command .= " '". $row["maskinpark"]. "', "; 
210 $command .= " '". $row["verksamhet"]. "')"; 
211 db_command($command); 
212 $ordning++; 
213 } 
214 else 
215 break; 
216 } 
217 } 
218 return $test; 
219 } 
220 //Hittar om det inskickade filnamnet är en pdf 
221 function pdfFinder($findInThis){ 
222 $tmp = ""; 
223 $size = strlen($findInThis); 
224 $i=0; 
225 for(; $i<$size; $i++){ 
226 if(strcmp($findInThis[$i],".")==0) 
227 break; 
228 } 
229 $i++; 
230 for(; $i<$size; $i++) 
231 $tmp = $tmp. $findInThis[$i]; 
232 if(strcmp(strtolower($tmp), "pdf")==0) 
233 return true; 
234 else  
235 return false; 
236 } 
237 ?> 
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Bilaga A 
Fil: maskinpark_fs.php, sida 1(1) 

 
1 #!/bin/php 
2 <? 
3 //Inkulderade filer 
4 require("vars.php"); //innehåller viktiga variabler 
5 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
6 if(!isset($in)) 
7 $in = "Maskinpark"; 
8 ?> 
9 <html> 
10 <head> 
11 <title>LLM</title> 
12 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1"> 
13 <BASE href="<?=$BASE_PHP?>"> 
14 <meta name="robots" content="noindex"> 
15 </head> 
16 <frameset cols="200,570,*" frameborder="NO" border="0" 

framespacing="0">  
17 <frame name="leftFrame" scrolling="NO" noresize 

src="maskinpark_menu.php"> 
18 <frame name="middleFrame" scrolling="AUTO" noresize 

src="maskinpark_text.php?in=<?=$in?>"> 
19 <frame name="rightFrame" scrolling="NO" 

src="maskinpark_image.php?in=<?=$in?>"> 
20 </frameset> 
21 <noframes> 
22 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
23 Din webbläsare stödjer tyvärr inte frames! 
24 </body> 
25 </noframes>  
26 </html> 
27 <? 
28 //Sköter statistik  
29 statistics("Maskinpark"); 
30 ?> 
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Bilaga A 
Fil: maskinpark_menu.php, sida 1(2) 

 

1 #!/bin/php 
2 <? 
3 //Inkluderade filer 
4 require("vars.php"); //innehåller viktiga variabler 
5 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
6 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE); 
7 ?> 
8 <html> 
9 <head> 
10 <title>LLM</title> 
11 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1"> 
12 <BASE href="<?=$BASE_PHP?>"> 
13 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE?>styles/mainStyle.css" 

type="text/css"> 
14 <meta name="robots" content="noindex"> 
15 <style type="text/css">     
16 #divUpControl{position:absolute; width:160; left:20; top:7; z-index:1; text-

align: right}  
17 #divDownControl{position:absolute; width:160; left:20; top:250; z-index:1; 

text-align: right}  
18 #divContainer{position:absolute; width:165; height:220; overflow:hidden; 

top:30; left:10; clip:rect(0,165,220,0); visibility:hidden}  
19 #divContent{position:absolute; top:0; left:10}  
20 </style> 
21 <script language="JavaScript" src="<?=$BASE?>jscripts/js_leftScroll.js">  
22 </script> 
23 </head> 
24 <body bgcolor="#FFFFFF" 

background="<?=$BASE?>grafik/bkg_rand_left_small.png" text="#000000" 
leftmargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" 
onLoad="InitialiseScrollableArea();"> 

25 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" 
height="100%"> 

26 <tr>  
27 <td width="180" valign="top"> 
28 <span class="menuTopHeader">Maskinpark</span> 
29 <!-- begin absolutely positioned scrollable area object-->  
30 <div id="divUpControl"> <a href="javascript:;" 

onMouseDown="PerformScroll(-7)"  
31 onMouseUp="CeaseScroll()" onFocus="this.blur()"><img border="0" 

src="<?=$BASE?>grafik/pil_upp.png"></a> </div> 
32 <div id="divDownControl"> <a href="javascript:;" 

onMouseDown="PerformScroll(7)"  
33 onMouseUp="CeaseScroll()" onFocus="this.blur()"><img border="0" 

src="<?=$BASE?>grafik/pil_ner.png"></a> </div> 
34 <div id="divContainer">  
35 <div id="divContent"> 
36 <table width="90%" border="0" align="left" cellpadding="5" 

cellspacing="0"> 
37 <? 
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Bilaga A 
Fil: maskinpark_menu.php, sida 2(2) 
 

38 $result = db_command("SELECT DISTINCT typ  FROM maskinpark ORDER BY 
typ");  

39 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
40 ?> 
41 <tr> 
42 <td class="menuNormalBold"> 
43 <a href="maskinpark_fs.php?in=<?=$row["typ"]?>" target="mainFrame" 

onFocus="this.blur()"> 
44 <?=$row["typ"]?></a> 
45 </td> 
46 </tr> 
47 <? } ?> 
48 </table> 
49 </div> 
50 </div> 
51 <!-- end absolutely positioned scrollable area object --> 
52 </td> 
53 </tr> 
54 </table> 
55 </body> 
56 </html> 
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Bilaga A 
Fil: maskinpark_text.php, sida 1(2) 

 

1 #!/bin/php 
2 <? 
3 //Inkluderade filer 
4 require("vars.php"); //innehåller viktiga variabler 
5 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
6 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE); 
7 if(!isset($in)) 
8 $in = "Maskinpark"; 
9 ?> 
10 <html> 
11 <head> 
12 <title>LLM</title> 
13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1"> 
14 <BASE href="<?=$BASE?>"> 
15 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE?>styles/mainStyle.css" 

type="text/css"> 
16 <meta name="robots" content="noindex"> 
17 </head> 
18 <body class="scrollbar" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" 

topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0"> 
19 <!---Om ingen masin är vald> 
20 <? if($in== "Maskinpark") { ?>  
21 <table width="100%" height="100%" border="0"  align="center" 

valign="middle" cellspacing="0" cellpadding="10"> 
22 <tr> 
23 <td  align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF""> 
24 <img src="bilder/maskinpark/maskinpark_introbild.jpg"> 
25 </td> 
26 </tr> 
27 </table> 
28 <? 
29 }  
30 else { ?> 
31 <!--- Ritar ut maskin tabellen> 
32 <table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"> 
33 <tr> 
34 <td colspan="2" class="mainTextHeaderOrange"><p><?=$in?></p></td> 
35 </tr> 
36 <? $result = db_command("SELECT *  FROM maskinpark WHERE typ='". $in.   

"' ORDER BY namn");  
37 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
38 ?> 
39 <tr>  
40 <td width="250px" align="left" valign="top"> 
41 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"> 
42 <tr> 
43 <td class="maskinHeader"><?=$row["namn"]?></td> 
44 </tr> 
45 <tr> 
46 <td class="maskinText"> 
47 <?=$row["text"]?>  
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48 </td> 
49 </tr> 
50 </table> 
51 </td> 
52 <td  align="left" valign="top"> 
53 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
54 <tr> 
55 <td> 
56 <? if ($row["bild"]==""){ ?> 
57 <img src="bilder/maskinpark/mask_bild_saknas.gif" class="borderOrange"> 
58 <? }  
59 else { ?>  
60 <img src="bilder/<?=$row["bild"]?>" class="borderOrange"> 
61 <? } ?> 
62 </td> 
63 </tr> 
64 </table> 
65 </td> 
66 </tr> 
67 <? } ?> 
68 </table> 
69 <? } ?> 
70 </body> 
71 </body> 
72 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 //Inkluderade filer 
4 require("vars.php"); //innehåller viktiga variabler 
5 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
6 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE); 
7 if(!isset($in)) 
8 $in = "Maskinpark";  
9 ?> 
10 <html> 
11 <head> 
12 <title>LLM</title> 
13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1"> 
14 <BASE href="<?=$BASE?>"> 
15 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE?>styles/mainStyle.css" 

type="text/css"> 
16 <meta name="robots" content="noindex"> 
17 </head> 
18 <body bgcolor="#FFFFFF" background="grafik/bkg_rand_2x2.png" 

text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginheight="0" 
marginwidth="0"> 

19 </body> 
20 </html> 
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1 <? 
2 session_cache_expire (180); 
3 session_start(); 
4 session_register("loggin_ok"); 
5 //innehåller viktiga variabler 
6 require_once("adminVars.php");  
7 function check(){ 
8 global $loggin_ok, $BASE_ADMIN_PHP; 
9 if($loggin_ok){ 
10 $loggin_ok = true; 
11 return true; 
12 } 
13 else 
14 header("Location: " .$BASE_ADMIN_PHP. "logoutInside.php");
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 //innehåller funktion som kollar om man är inloggad 
4 require("checkLoginInside.php"); 
5 //innehåller viktiga variabler 
6 require("adminVars.php");  
7 //innehåller hjälpfunktioner 
8 require("helpFunctions.php");  
9 check(); 
10 ?> 
11 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
12 <html> 
13 <head> 
14 <title>LLM Admin</title> 
15 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
16 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
17 <meta name="robots" content="noindex"> 
18 </head> 
19 <body bgcolor=white> 
20 Vad vill du göra: <br><br> 
21 <ul> 
22 <li><a href="edit/maskinpark/admin_maskinpark_add.php">Lägga till 

maskin</a></li> 
23 <li><a 

href="edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redirect=admin_maskin
park_change.php">Ändra information om en maskin</a></li> 

24 <li><a 
href="edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redirect=admin_maskin
park_show.php">Titta på maskin</a></li> 

25 <li><a 
href="edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redirect=admin_maskin
park_delete.php">Ta bort maskin</a></li> 

26 </ul> 
27 </body> 
28 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //innehåller funktion som kollar om man är inloggad 
5 require("checkLoginInside.php"); 
6 //innehåller viktiga variabler 
7 require("adminVars.php");  
8 //innehåller hjälpfunktioner 
9 require("helpFunctions.php"); 
10 check(); //kollar om man är inloggad 
11 ?> 
12 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
13 <html> 
14 <head> 
15 <title>LLM Admin</title> 
16 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
17 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
18 <meta name="robots" content="noindex"> 
19 <script language="JavaScript" src="<?=$BASE?>jscripts/js_validate.js">  
20 </script> 
21 </head> 
22 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
23 &nbsp;&nbsp;Lägg till en maskin: 
24 <br><br> 
25 <form name="add" method="post" 

action="edit/maskinpark/admin_maskinpark_add2.php" onSubmit="return 
validateAllButOne(2);"> 

26 <table> 
27 <tr> 
28 <td> 
29 Namn: 
30 </td> 
31 <td> 
32 <input class="FORMSTYLE3" type="text" value="" width="11"  

name="namn"> 
33 </td> 
34 </tr> 
35 <tr> 
36 <td> 
37 Typ: 
38 </td> 
39 <td> 
40 <select class="FORMSTYLE3" name="typ"> 
41 <? 
42 $result = db_command("SELECT DISTINCT typ FROM maskinpark ORDER BY 

typ"); 
43 while($row =  mysql_fetch_array($result)) 
44 echo "<option value='" .$row["typ"]. "'>" .$row["typ"]. "</option>"; 
45 ?> 
46 </select> 
47 </td> 
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48 </tr> 
49 <tr> 
50 <td> 
51 Ny Typ: 
52 </td> 
53 <td> 
54 <input class="FORMSTYLE3" onFocus="if(this.value=='OBS bara för ny 

typ!')this.value = '';" type="text" value="OBS bara för ny typ!" width="11"  
name="nytyp"> 

55 </td> 
56 </tr> 
57 <tr> 
58 <td> 
59 Bild: 
60 </td> 
61 <td> 
62 <select class="FORMSTYLE3" name="bild"> 
63 <? 
64 $result = db_command("SELECT * FROM bilder WHERE katalog='maskinpark' 

ORDER BY namn"); 
65 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
66 if($row["namn"]=="mask_bild_saknas.gif") 
67 echo "<option selected value='" .$row["namn"]. "'>" .$row["namn"]. 

"</option>"; 
68 else 
69 echo "<option value='" .$row["namn"]. "'>" .$row["namn"]. "</option>"; 
70 } 
71 ?> 
72 </select> 
73 </td> 
74 </tr> 
75 <td valign="top"> 
76 Text: 
77 </td> 
78 <td> 
79 <textarea class="FORMSTYLE3" name="text" rows="10" 

cols="50"></textarea> 
80 </td> 
81 </tr> 
82 </table> 
83 <br> 
84 <!--Knapparna > 
85 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
86 <tr> 
87 <td valign="top"> 
88 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" value="Lägg 

till"> 
89 &nbsp;&nbsp; 
90 </form> 
91 </td> 
92 <td> 
93 <td valign="top"> 
94 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark.php'"> 
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95 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

96 </form> 
97 </td> 
98 </tr> 
99 </table> 
100 </body> 
101 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //innehåller funktion som kollar om man är inloggad 
5 require("checkLoginInside.php"); 
6 //innehåller viktiga variabler 
7 require("adminVars.php");  
8 //innehåller hjälpfunktioner 
9 require("helpFunctions.php"); 
10 check(); //kollar om man är inloggad 
11 if(controler($ok)){ 
12 $bild = "maskinpark/". $bild; 
13 db_command("INSERT INTO maskinpark(namn,typ,text,bild) 

VALUES('$namn','$typ','$text', '$bild')"); 
14 ?> 
15 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
16 <html> 
17 <head> 
18 <title>LLM Admin</title> 
19 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
20 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
21 <meta name="robots" content="noindex"> 
22 </head> 
23 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
24 <? if(mysql_errno()=="1062") { ?> 
25 <br> 
26 Maskinen(<?=$namn?>) fanns redan, inget i databasen har 

ändrats.<br><br> 
27 <a href='edit/maskinpark/admin_maskinpark_add.php'> << Lägg till ny 

maskin </a> 
28 <? }  
29 else { ?> 
30 <br> 
31 <?=$namn?> lades till.<br><br> 
32 <a href='edit/maskinpark/admin_maskinpark_add.php'> << Lägg till ny 

maskin </a> 
33 <? } ?> 
34 <body> 
35 </html> 
36 <? 
37 } 
38 else { 
39 ?> 
40 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
41 <html> 
42 <head> 
43 <title>LLM Admin</title> 
44 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
45 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
46 <meta name="robots" content="noindex"> 
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47 <script language="JavaScript" src="<?=$BASE?>jscripts/js_validate.js">  
48 </script> 
49 </head> 
50 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
51 &nbsp;&nbsp;Kontrolera så att uppgifterna stämmer: 
52 <br><br> 
53 <table border=0> 
54 <tr> 
55 <td valign="top"> 
56 <table border=0> 
57 <tr> 
58 <td> 
59 <b>Typ:</b> 
60 </td> 
61 <td> 
62 <? if (controler($nytyp) && $nytyp!="OBS bara för ny typ!")  
63 echo $nytyp; 
64 else  
65 echo $typ; 
66 ?> 
67 </td> 
68 </tr> 
69 <tr> 
70 <td> 
71 <b>Namn:</b> 
72 </td> 
73 <td> 
74 <?=$namn?> 
75 </td> 
76 </tr> 
77 <tr> 
78 <td valign="top"> 
79 <b>Text:</b> 
80 </td> 
81 <td> 
82 <?=$text?> 
83 </td> 
84 </tr> 
85 </table> 
86 </td> 
87 <td style="padding-left: 10px;"> 
88 <img src="<?=$BASE?>bilder/maskinpark/<?=$bild?>"  border='0'> 
89 </td> 
90 </tr> 
91 <tr> 
92 <td></td> 
93 <td> 
94 <br><br> 
95 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
96 <tr> 
97 <td> 
98 <form method="post" action="<?=$PHP_SELF?>"> 
99 <? if (controler($nytyp) && $nytyp!="OBS bara för ny typ!")   
100 echo "<input type=\"hidden\" name=\"typ\" value=\"". $nytyp. "\">"; 
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101 else  
102 echo "<input type=\"hidden\" name=\"typ\" value=\"". $typ. "\">"; 
103 ?> 
104 <input type="hidden" name="namn" value="<?=$namn?>"> 
105 <input type="hidden" name="text" value="<?=$text?>"> 
106 <input type="hidden" name="bild" value="<?=$bild?>"> 
107 <input type="hidden" name="ok" value="ok"> 
108 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" value="Lägg 

till"> 
109 &nbsp;&nbsp; 
110 </form> 
111 </td> 
112 <td> 
113 <td> 
114 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_add.php'"> 
115 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Tillbaka"> 
116 </form> 
117 </td> 
118 </tr> 
119 </table> 
120 </td> 
121 </tr> 
122 </table> 
123 </body> 
124 </html> 
125 <? } ?> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //innehåller funktion som kollar om man är inloggad 
5 require("checkLoginInside.php"); 
6 //innehåller viktiga variabler 
7 require("adminVars.php");  
8 //innehåller hjälpfunktioner 
9 require("helpFunctions.php"); 
10 check(); //kollar om man är inloggad 
11 $showimage = false; 
12 if(controler($change)){ 
13 $bild = "maskinpark/". $bild; 
14 db_command("UPDATE maskinpark SET namn='$namn', text='$text', 

bild='$bild'  WHERE namn='$oldname'"); 
15 $info = "$namn ändrades"; 
16 } 
17 else if(controler($namn)){ 
18 $showimage = true; 
19 $row = db_getOneRow("SELECT * FROM maskinpark WHERE namn='" 

.$namn. "'"); 
20 $bild = $row["bild"]; 
21 $text = $row["text"]; 
22 } 
23 ?> 
24 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
25 <html> 
26 <head> 
27 <title>LLM Admin</title> 
28 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
29 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>images/"> 
30 <meta name="robots" content="noindex"> 
31 </head> 
32 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
33 <!--- Om man valt en maskin> 
34 <? if($showimage) { ?>  
35 <form> 
36 <input type="hidden" name="typ" value="<?=$typ?>"> 
37 <input type="hidden" name="change" value="ok"> 
38 <input type="hidden" name="oldname" value="<?=$namn?>"> 
39 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
40 <tr> 
41 <td> 
42 <input class="FORMSTYLE3" type="text" value="<?=$namn?>" width="10"  

name="namn"> 
43 </td> 
44 <td> 
45 <select class="FORMSTYLE3" name="bild"> 
46 <? 
47 $result = db_command("SELECT * FROM bilder WHERE katalog='maskinpark' 

ORDER BY namn"); 
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48 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
49 if($bild == ("maskinpark/".$row["namn"])) 
50 echo "<option selected>" .$row["namn"]. "</option>"; 
51 else 
52 echo "<option>" .$row["namn"]. "</option>"; 
53 } 
54 ?> 
55 </select> 
56 </td> 
57 </tr> 
58 <tr> 
59 <td> 
60 <textarea class="FORMSTYLE3" name="text" rows="10" 

cols="50"><?=$text?></textarea> 
61 </td> 
62 <td valign="top"> 
63 <img src="<?=$BASE?>bilder/<?=$bild?>"  border='0'> 
64 </td> 
65 </tr> 
66 <tr> 
67 <td>&nbsp;</td> 
68 <td> 
69 <!-- KNAPPAR > 
70 <br><br> 
71 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
72 <tr> 
73 <td> 
74 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Ändra"> 
75 &nbsp;&nbsp; 
76 </form> 
77 </td> 
78 <td> 
79 <td> 
80 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$PHP_SELF?>?typ=<?=$typ?>&info=Inget ändrades'"> 
81 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Tillbaka"> 
82 </form> 
83 </td> 
84 </tr> 
85 </table> 
86 </td> 
87 </table> 

16.  
88 <!--- Om man INTE valt en maskin eller ändrat> 
89 <? } 
90 else { 
91 ?> 
92 <? if(controler($info))  
93 echo $info. "<br><br>"; 
94 ?> 
95 &nbsp;&nbsp;Visar <?=$typ?>: 
96 <form method="post" action="<?=$PHP_SELF?>"> 
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97 <input type="hidden" name="typ" value="<?=$typ?>"> 
98 <table style="margin-left: 20;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
99 <? $result = db_command("SELECT * FROM maskinpark WHERE typ='". $typ.   

"' ORDER BY namn");  ?> 
100 <? while($row =  mysql_fetch_array($result)){ ?> 
101 <tr> 
102 <td><?=$row["namn"]?>:</td> 
103 <td><input  type="radio" value="<?=$row["namn"]?>" style="width:72px;" 

maxlength="10" name="namn"></td> 
104 </tr> 
105 <tr> 
106 <? } ?> 
107 </table> 
108 <br> 

17.  
109 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
110 <tr> 
111 <td> 
112 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Välj"> 
113 &nbsp;&nbsp; 
114 </form> 
115 </td> 
116 <td> 
117 <td> 
118 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redi
rect=admin_maskinpark_change.php'"> 

119 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

120 </form> 
121 </td> 
122 </tr> 
123 </table> 
124 <? } ?> 
125 </body> 
126 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //Inkulderade filer 
5 require("checkLoginInside.php"); //innehåller funktion som kollar om man är 

inloggad 
6 require_once("adminVars.php"); //innehåller viktiga variabler 
7 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
8 check(); //kollar om man är inloggad 
9 ?> 
10 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
11 <html> 
12 <head> 
13 <title>LLM Admin</title> 
14 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
15 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
16 <meta name="robots" content="noindex"> 
17 </head> 
18 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
19 &nbsp;&nbsp;Vilken maskin vill du ta bort från <?=$typ?> :<br><br> 
20 <table style="margin-left: 20;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
21 <form method="post" 

action="<?=$BASE_ADMI_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_delete2
.php">  

22 <input type="hidden" name="typ" value="<?=$typ?>"> 
23 <tr> 
24 <td>Maskin:</td> 
25 <td>&nbsp;</td> 
26 </tr> 
27 <? 
28 $result = db_command("SELECT * FROM maskinpark WHERE typ='" .$typ. 

"'"); 
29 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
30 ?> 
31 <tr> 
32 <td class="text2"><?=$row["namn"]?>:</td> 
33 <input type="hidden" name="text" value="<?=$row["text"]?>"> 
34 <input type="hidden" name="bild" value="<?=$row["bild"]?>"> 
35 <td><input type="radio" name="namn" 

value="<?=$row["namn"]?>"></td> 
36 </tr> 
37 <? 
38 } 
39 ?> 
40 </table> 
41 <br> 
42 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
43 <tr> 
44 <td> 
45 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" value="Ta 

bort"> 
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46 &nbsp;&nbsp; 
47 </form> 
48 </td> 
49 <td> 
50 <td> 
51 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redi
rect=admin_maskinpark_delete.php'"> 

52 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

53 </form> 
54 </td> 
55 </tr> 
56 </table> 
57 </body> 
58 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //Inkulderade filer 
5 require("checkLoginInside.php"); //innehåller funktion som kollar om man är 

inloggad 
6 require_once("adminVars.php"); //innehåller viktiga variabler 
7 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
8 check(); //kollar om man är inloggad 
9 if(controler($ok)){ 
10 db_command("DELETE FROM maskinpark WHERE namn='$namn'"); 
11 ?> 
12 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
13 <html> 
14 <head> 
15 <title>LLM Admin</title> 
16 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
17 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
18 <meta name="robots" content="noindex"> 
19 </head> 
20 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
21 Maskinen(<?=$namn?>) togs bort ur databasen.<br><br> 
22 <a 

href='edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redirect=admin_maskinp
ark_delete.php'> << Ta bort en till maskin </a> 

23 </body> 
24 </html> 
25 <? 
26 } 
27 else { 
28 ?> 
29 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
30 <html> 
31 <head> 
32 <title>LLM Admin</title> 
33 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
34 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>"> 
35 <meta name="robots" content="noindex"> 
36 </head> 
37 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
38 &nbsp;&nbsp;Kontrolera så att uppgifterna stämmer: 
39 <br><br> 
40 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
41 <tr> 
42 <td rowspan="2"> 
43 <img src="<?=$BASE?>bilder/<?=$bild?>"  border='0'> 
44 </td> 
45 <td style="padding-left: 5px;"> 
46 <b><?=$namn?></b> 
47 </td> 
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48 </tr> 
49 <tr> 
50 <td valign="top" style="padding-left: 5px;"> 
51 <?=$text?> 
52 </td> 
53 </tr> 
54 </table> 
55 <br> 
56 <br> 
57 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
58 <tr> 
59 <td valign="top"> 
60 <form method="post" action="<?=$PHP_SELF?>"> 
61 <input type="hidden" name="namn" value="<?=$namn?>"> 
62 <input type="hidden" name="ok" value="ok"> 
63 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" value="Ta 

bort"> 
64 &nbsp;&nbsp; 
65 </form> 
66 </td> 
67 <td> 
68 <td valign="top"> 
69 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_delete.php?ty
p=<?=$typ?>'"> 

70 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

71 </form> 
72 </td> 
73 </tr> 
74 </table> 
75 </body> 
76 </html> 
77 <? } ?> 
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Fil: admin_maskinpark_show.php, sida 1(2) 

 

1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //Inkulderade filer 
5 require("checkLoginInside.php"); //innehåller funktion som kollar om man är 

inloggad 
6 require_once("adminVars.php"); //innehåller viktiga variabler 
7 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
8 check(); //kollar om man är inloggad 
9 $showimage = false; 
10 $bild = ""; 
11 if(controler($namn)){ 
12 $showimage = true; 
13 $row = db_getOneRow("SELECT * FROM maskinpark WHERE namn='" 

.$namn. "'"); 
14 } 
15 ?> 
16 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
17 <html> 
18 <head> 
19 <title>LLM Admin</title> 
20 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
21 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>images/"> 
22 <meta name="robots" content="noindex"> 
23 </head> 
24 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
25 <? if($showimage) { ?>  
26 <form> 
27 <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
28 <tr> 
29 <td rowspan="2"> 
30 <img src="<?=$BASE?>bilder/<?=$row["bild"]?>"  border='0'> 
31 </td> 
32 <td style="padding-left: 5px;"> 
33 <b><?=$row["namn"]?></b> 
34 </td> 
35 </tr> 
36 <tr> 
37 <td valign="top" style="padding-left: 5px;"> 
38 <?=$row["text"]?> 
39 </td> 
40 </tr> 
41 </table> 
42 <br> 
43 <?}?> 
44 &nbsp;&nbsp;Visar <?=$typ?>: 
45 <form method="post" action="<?=$PHP_SELF?>"> 
46 <input type="hidden" name="typ" value="<?=$typ?>"> 
47 <table style="margin-left: 20;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
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48 <? $result = db_command("SELECT * FROM maskinpark WHERE typ='". $typ.   
"' ORDER BY namn");  ?> 

49 <? while($row =  mysql_fetch_array($result)){ ?> 
50 <tr> 
51 <td><?=$row["namn"]?>:</td> 
52 <td><input  type="radio" value="<?=$row["namn"]?>" style="width:72px;" 

maxlength="10" name="namn"></td> 
53 </tr> 
54 <tr> 
55 <? } ?> 
56 </table> 
57 <br> 
58 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
59 <tr> 
60 <td> 
61 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Välj"> 
62 &nbsp;&nbsp; 
63 </form> 
64 </td> 
65 <td> 
66 <td> 
67 <form method="post" action="javascript:window.location = 

'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark_type.php?redi
rect=admin_maskinpark_show.php'"> 

68 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

69 </form> 
70 </td> 
71 </tr> 
72 </table> 
73 </body> 
74 </html> 
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1 #!/bin/php 
2 <? 
3 error_reporting (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); 
4 //Inkulderade filer 
5 require("checkLoginInside.php"); //innehåller funktion som kollar om man är 

inloggad 
6 require("adminVars.php"); //innehåller viktiga variabler 
7 require("helpFunctions.php"); //innehåller hjälpfunktioner 
8 check(); 
9 $result = db_command("SELECT DISTINCT typ FROM maskinpark ORDER BY 

typ"); 
10 ?> 
11 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 
12 <html> 
13 <head> 
14 <title>LLM Admin</title> 
15 <LINK REL="stylesheet" HREF="<?=$BASE_ADMIN?>/styles/adminStyle.css" 

type="text/css"> 
16 <BASE href="<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/"> 
17 <meta name="robots" content="noindex"> 
18 </head> 
19 <body class="SCROLL" bgcolor=white> 
20 &nbsp;&nbsp;Välj en typ:<br><br> 
21 <table style="margin-left: 20;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"> 
22 <form method="post" action="<?=$redirect?>"> 
23 <tr> 
24 <td>Typ:</td> 
25 <td>&nbsp;</td> 
26 </tr> 
27 <? 
28 while($row =  mysql_fetch_array($result)){ 
29 ?> 
30 <tr> 
31 <td class="text2"><?=$row["typ"]?>:</td> 
32 <td><input type="radio" name="typ" value="<?=$row["typ"]?>"></td> 
33 </tr> 
34 <? 
35 } 
36 ?> 
37 </table> 
38 <br> 
39 <table style="margin-left: 20;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
40 <tr> 
41 <td> 
42 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 

value="Välj"> 
43 &nbsp;&nbsp; 
44 </form> 
45 </td> 
46 <td> 
47 <td> 
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48 <form method="post" action="javascript:window.location = 
'<?=$BASE_ADMIN_PHP?>edit/maskinpark/admin_maskinpark.php'"> 

49 <input Class="NOBORDER" onFocus="this.blur()" type="submit" 
value="Tillbaka"> 

50 </form> 
51 </td> 
52 </tr> 
53 </table> 
54 </body> 
55 </html> 
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Bilaga B 

Denna bilaga innehåller samtliga de tabeller som finns i databasen samt de fält tabellerna 

innehåller. 

 

 
 

 
admin 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

andrad varchar (10)  true false   

 

 
bilder 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

id int  true true  

namn varchar (255)  true false  

katalog varchar (255)  true false   

 

 
cert_bottom 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

cert_text varchar (50)  true false  

bild varchar (255)  false false  

namn text  false false   

 

 
foretaget_bild 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true false  

bild varchar (255)  true false  

bildtext varchar (60)  true false  

ordning int  true false 0  

 

 
foretaget_frame3 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

bild varchar (255)  true false   

 

 
foretaget_fs 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

fsize1 varchar (5)  true false  

fsize2 varchar (5)  true false  

ordning int  false false 0  
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foretaget_text 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

rubrik varchar (40)  false false  

text text  false false   

 

 
harfinnsvi 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

menuAlternativ text  true false  

href varchar (255)  false false  

target varchar (255)  false false  

ordning int  false false  

bild varchar (255)  false false   

 

 
kontaktaoss_menu 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

telefon varchar (15)  true false  

telefax varchar (15)  true false  

epost varchar (50)  true false  

url varchar (255)  true false  

f_namn varchar (255)  true false  

gata varchar (255)  false false  

box varchar (15)  false false  

postnr varchar (15)  false false  

ort varchar (255)  false false   

 

 
kvalitet_frame3 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

bild varchar (255)  false false  

cert int  true false 0  

 

 
kvalitet_fs 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

fsize1 varchar (5)  true false  

fsize2 varchar (5)  true false  

ordning int  true false 0 

pdf varchar (255)  false false   

 

 
kvalitet_policy 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

text text  false false  

ordning int  true true 0  

  



 Dynamisk webbplats med MySQL och PHP Johan Hertz 
  Ted Nordberg 

 - 63 -  

Bilaga B 
 
kvalitet_text 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

rubrik varchar (40)  false false  

text text  false false  

pdf varchar (255)  false false   

 

 
mainMenu 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

id tinyint  true true  

name varchar (20)  false false   

 

 
maskinpark 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (30)  true true  

typ varchar (30)  true false  

text text  false false  

bild varchar (255)  false false   

 

 
news 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

id tinyint  true true  

date varchar (10)  true false  

text text  true false   

 

 
personer 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (50)  true false  

titel varchar (50)  true false  

epost varchar (50)  true false  

bild varchar (255)  false false  

ordning int  true false 0  

 

 
startsida 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

rubrik varchar (255)  true false  

text text  true false  

bild varchar (255)  false false  

id int  true true 0 

en_rubrik varchar (255)  true false  

en_text text  true false   
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Bilaga B 
 
statistik 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

id int  true true  

namn varchar (40)  true false  

antal int  true false 0  

 

 
statistik_ip 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

ip varchar (255)  true true  

ordning int  false false 0 

antalbesokarepahemsidan tinyint  false false 0 

foretaget tinyint  false false 0 

harfinnsvi tinyint  false false 0 

kontaktaoss tinyint  false false 0 

kvalitet tinyint  false false 0 

maskinpark tinyint  false false 0 

verksamhet tinyint  false false 0  

 

 
users 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

id tinyint  true true  

user varchar (20)  true false  

password varchar (20)  true false   

 

 
verksamhet_bild 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true false  

bild varchar (255)  true false  

bildtext varchar (60)  true false  

ordning int  true false 0  

 

 
verksamhet_frame3 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

bild varchar (255)  true false   

 

 
verksamhet_fs 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

fsize1 varchar (5)  true false  

fsize2 varchar (5)  true false  

ordning int  false false   
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verksamhet_text 
Kolumn namn Typ Obligatorisk Nyckel Standard värde 

namn varchar (40)  true true  

rubrik varchar (40)  false false  

text text  false false   
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Bilaga C 

Denna bilaga innehåller några av de designförslag som diskuterades. 
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