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��������������	
Syftet med denna rapport är att beskriva arbetsgången och resultatet av arbetet med att 
utveckla ett webbaserat auktionssystem för studenter vid Linköpings universitet. Då de 
nuvarande alternativen för studenter att sälja föremål via Internet inom skolan är begränsad 
till en anslagstavla som inte har stöd för budgivning. Därför utvecklades ett system för att 
erbjuda studenter en miljö där de kunde presentera sina föremål och låta efterfrågan styra 
priset på varan. En ny funktion är möjligheten till alternativa metoder att avsluta sin auktion 
vilket ska eliminera vissa av de problem som finns i dagens auktionssystem men sista 
sekunden budgivning.
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�	 
�����������	
Här beskrivs lite om projektets syfte och hur det kom till samt lite om vad som krävs av 
läsaren för att kunna ta till sig denna rapport. 

���� �����	
��
Anledningen till det här examensarbetet var att det fanns ett behov av en mötesplats för 
studenter vid Linköpings universitet där de kunde auktionera ut sina gamla böcker, cyklar och 
dylikt. Då syftet lät intressant bestämde vi oss för att använda det till vårt examensarbete. 

I dagsläget finns det en webbaserad anslagstavla där studenter får lägga upp annonser för de 
varor de vill sälja. Nackdelen med detta system är att priset är statiskt, samt att många 
separata tjänster såsom bostadssökande och annonsering pågår på samma plats, vilket gör det 
svårare att hitta det man söker. 

När det kommer till dagens existerande auktionssystem på nätet har vi uppmärksammat andra 
detaljer som vi funnit problematiska. Det vi främst uppmärksammat är problemet med att 
många människor väntar tills auktionens sista minuter innan de lägger sina bud. Detta 
resulterar i att budgivningen blir väldigt fokuserad till just det skedet, och inte alltid blir så 
fördelaktig för säljaren som den hade möjlighet till. 

���� �����
Tanken med detta projekt är att skapa en mötesplats för studenter vid Linköpings universitet 
där det ska finnas en möjlighet att bedriva handel med begagnade varor som till exempel 
böcker, cyklar med mera. Värdet på en produkt bestäms av dels säljaren dels intressenterna 
genom budgivning. 

För att budgivning ska ske på ett mer rättvist sätt än vad som är normalt för de stora 
kommersiella auktionssidorna på nätet idag, ingår det i systemet ett antal valmöjligheter för 
en användare att själv styra hur denne vill sköta budgivningen under de sista minuterna av sin 
auktion. 

Fokus ska ligga på en tekniskt väl fungerande plattform som är väl strukturerad och erbjuder 
en logisk bas för vidareutveckling av systemet. Systemet ska vara uppbyggt i enheter och ha 
en logisk hierarkisk uppbyggnad för att underlätta en framtida vidareutveckling. 

Systemets användargränssnitt ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det erbjuder ett enkelt 
sätt att byta ut utseende och till viss del innehåll utan att för den skull behöva bygga om i 
systemets JSP-filer (Java Server Pages). 

Systemet ska erbjuda möjligheten att byta ut viktiga variabler i systemet utan att behöva 
förändra systemets Java- eller JSP-filer. 

���� ������
Arbetsmetoden som valts för projektet är en variant av vattenfallsmetoden som kallas 
vattenfallsmetoden med återkoppling (Douglas Bell, 2000 s.25). Med vattenfallsmetoden så 
delas projektet in i olika steg med en given inbördes ordning. Ett steg måste vara hel klart 
innan nästa del kan påbörjas och det finns ingen möjlighet för att gå tillbaka ett steg om man 
upptäcker fel från föregående steg. Då vi insåg att detta skulle skapa problem valde vi att 
använda oss av en mer flexibel variant av vattenfallsmodellen som tillåter återkoppling. 
Denna variant tillåter utvecklaren att gå tillbaka genom stegen för att korrigera misstag som 
uppstått under projektutvecklingen.  
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De olika stegen för detta projekt blev följande. 

• Förstudie 

• Kravspecifikation 

• Designspecifikation 

• Prototyp 

• Implementation 

• Testning 

Då projektet gick ut på att skapa en auktionssida för studenter var det första som gjordes i 
projektutvecklingen en förstudie som granskade det utbud av försäljningssidor på Internet 
som upplevdes relevanta. Utifrån denna studie skapades en kravspecifikation i samarbete med 
uppdragsgivaren. Här bestämdes gemensamt vilka resultat från studien som var relevanta för 
projektet och uppdragsgivaren fick möjlighet att granska uppgifterna och komma med 
ytterligare idéer, synpunkter och inlägg. Denna kravspecifikation formade ett underlag för 
projektets designspecifikation som beskrev hur projektet ska utvecklas och struktureras. Här 
beskrivs projektets alla JSP-sidor, servlets och Java-klasser.  

Därefter utvecklades en prototyp av systemet utan databas eller servlets. Denna prototyp 
användes till att demonstrera för handledaren och uppdragsgivaren hur systemets utseende 
och uppbyggnad var planerat att se ut, och för att bekräfta att alla förväntningar på projektet 
hade inkluderats i designen. 

Efter att prototypen godkänts påbörjades implementeringen av servlets och databas samt 
vidareutveckling av systemets JSP-sidor. Slutligen testades systemet av en representativ grupp 
av testpersoner. 

���� �����
�
�
����
Eftersom design och användarvänlighet är något som vår utbildning inte behandlat i någon 
större utsträckning, ligger fokus i detta projekt snarare på den underliggande strukturen och de 
tekniska lösningarna istället för ett väl genomarbetat grafiskt gränssnitt. 

���� ����	
�������
För att kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten förutsätts läsaren ha grundläggande 
kunskaper i programmering och systemutveckling med underliggande databas, samt ha 
kännedom om språken HTML och Java och förstå begrepp såsom CSS, servlet och JSP. 

����  �����!!���
�����"�#�	���$�%�
��!�%&���$'�����(���
Då systemet utvecklades för bruk via Internet valde vi att använda oss utav en Javaplattform 
för att koppla samman HTML-sidorna (HyperText Markup Language) med databasen 
eftersom Java har många färdiga element som underlättar detta. Då vi sedan tidigare var 
bekanta med Java i detta sammanhang ansåg vi dessutom det vara ett lämpligt val med tanke 
på den begränsade mängd tid vi hade att disponera till att komma igång med utvecklingen. 

Utvecklingsmiljön IDEA var för oss ett självklart val då vi arbetat i denna miljö tidigare och 
funnit den vara lätt och tacksam att arbeta i.  

Vår val av databasen MySQL motiverades utav att den förkommer flitigt inom webbaserade 
applikationer och är kostnadsfri att använda. Vi har även tidigare erfarenhet av att utveckla 
webbapplikationer med MySQL som databas och anser den därför vara ett lämpligt val. 
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�	 ���������������	
Vi har granskat diverse auktionssidor på Internet med syftet att hämta idéer till vår eget 
projekt. De sidor som har granskats är Ebay (2005), Blocket (2005), Tradera (2005), Hemnet 
(2005) och Bytbil (2005). Alla sidor har studerats med hänsyn till användarvänlighet, 
navigation, funktion och grafisk design. 

���� )(���
Ebay är i skrivandets stund den globalt mest använda auktionssidan som vi känner till. Där 
auktioneras ut en stor mängd föremål varje dag och betjänar människor från hela världen. Den 
stora mängden föremål som systemet ska hantera kräver att dess kategorisystem är väldigt 
detaljerat för att ge användare en chans att hitta det de söker. Bland annat använder de sig 
utav ett system med rubriker som delas in i flera underrubriker för att öka precisionen på en 
sökning och minska mängden föremål i sökresultaten. 

���� *�!
���
Hemnet är ingen auktionsida ur traditionell bemärkelse utan snarare en anslagstavla för 
bostäder i Sverige. Anledningen till att vi använder oss utav den i vårt förarbete är till stor del 
på att vi kände till den sedan tidigare och tyckte att den använde sig utav ett bra sökalternativ 
och ett bra sätt att lista sökta objekt. Genom att generera en tabell med två alternerande färger 
på raderna, och dessutom markera den rad man håller muspekaren över med en tredje färg, 
blir sökresultaten tydliga och lätta att läsa samt att sidan upplevs som mer levande.  

���� ���(�%�
Bytbil är en sida som samarbetar med bilförsäljare i Sverige och visar bilar som finns 
tillgängliga för försäljning hos dessa. Bytbil har en bra sökmöjlighet i det att man kan välja ett 
bilmärke och sedan få välja bland det märkets modeller. Genom att till exempel välja märket 
Volvo i en flervalsmeny så begränsas valen av modeller i en annan flervalsmeny, till just 
Volvos modeller. Man har även möjlighet att söka på samtliga Volvo-modeller genom att inte 
göra något val i den andra flervalsmenyn eller att söka på fritext. 

���� +������
Vi har tittat på både Blocket och Tradera men inte hittat något speciellt att inkludera i vårt 
system. I skrivandets stund har vi uppmärksammat sidan Studentfynd (2005), detta system 
verkar snarlikt vårt men har lagts ut för sent för att några specifika element av det ska ha 
granskats och inkluderats i vårt system. 

�	 �����������������	
Här beskrivs de delar som var tvungna att implementeras. 

���� �
��
�����
���
För att kunna utnyttja systemets köp- och sälj-funktionalitet krävs att användaren skapar ett 
användarkonto. En persons konto kan erbjuda ett antal tjänster, det kan användas för att hålla 
koll på ens aktiva auktioner, både köp- och sälj- auktioner man är intresserad av. Man ska 
kunna byta sitt lösenord om man är inloggad. Från sitt konto ska man även kunna flytta, ta 
bort och förändra beskrivningen, dock ej prissättning på sina saker. Ett konto kommer att tas 
bort om det är inaktivt under en viss tid, ca 1 månad för att begränsa antalet konton i 
databasen.  
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När ett konto skapas skickar systemet ett slumpgenererat lösenord till användaren som ska 
användas för att logga in på kontot. Detta garanterar att den som skapar kontot faktiskt har 
tillgång till den mailadress som angavs. 

Glömmer användaren sitt lösenord ska användaren kunna begära att få sitt lösenord skickat till 
sin mailadress. 

���� ����%�����	����������!"%������	����
�
När man ska lägga ut ett föremål för auktion måste man ha ett användarkonto. Man får sedan 
ange hur länge man önskar att auktionen ska vara aktiv, genom att välja från en lista med 
alternativ. Man får sedan ange ett startbud på varan man önskar sälja, detta motsvarar det 
minsta bud man kan tänka sig sälja varan för. Man kan även välja att ange ett slutgiltigt bud, 
ett så kallat utköpspris, detta innebär att om någon bjuder denna summa avslutas auktionen 
direkt och varan säljs för detta värde. Anges inget utköpspris säljs varan till den som har 
bjudit högst när tiden för auktionen går ut i enhet med nedanstående strategival, se 3.3. 

���� *�
����
������	����
�
���%	�����
För att försöka undvika att någon går in och bjuder över på en vara när det bara återstår några 
sekunder på auktionen och på så sätt ”stjäla” ett föremål för någon annan kommer den 
återstående tiden på en auktion visas i intervall, detta gör att ingen kan veta exakt hur mycket 
tid som återstår vilket förhindrar avsiktligt missbruk av ovanstående problem. För att 
ytterligare försvåra sådana missbruk har säljaren tre strategier att välja på när det kommer till 
avslutandet av auktionen, läs mer nedan. Vilken strategi som ska användas väljs av säljaren 
när denna skapar auktionen. 

�����	 ������	���	�������������	
När det läggs ett bud på en vara kommer det alltid att finnas en garanterad minsta kvarvarande 
tid på auktionen till exempel 5 minuter. Detta är till för att ge fler personer en möjlighet att 
svara på budet. Auktionen tar då slut när det sista budet har stått i den garanterade tiden. 

�����	 ������	������ ����	���	��	���	
Auktionen har en sluttid då budgivningen slutar. Om någon bjuder på varan nära slutet för 
denna tid kommer det att adderas en slumpmässigt genererad tid till auktionen. Denna extra 
tid ska garantera att ingen kan avgöra exakt när auktionen kommer avslutas och därigenom 
förhindra att någon bjuder i sista minuten. Detta påslag sker bara en gång per auktion. 

�����	 �������	���	
Auktionen avslutas när tiden som specificerats vid auktionens skapande har löpt ut. Ingen 
extra tid kan läggas till på denna typ av auktion. 

����!	 "����	
Alla auktioner som har ett utköpspris kan avslutas i förväg om någon bjuder en summa som 
motsvarar detta belopp. 

���� ��	��	���$'����
�
��
Sidans navigationssystem för auktioner kommer att vara uppbyggt i kategorier med 
tillhörande underkategorier, t.ex. kan man hitta en analysbok under kategorin Böcker och 
underkategorin Matematik. Detta för att göra det så lätt som möjligt att hitta det man söker 
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efter. Systemet bygger dock på att säljaren placerar föremålet på rätt plats när auktionen 
skapas. 

Det ska finnas tre sätt att söka efter ett föremål, antingen via en fritextsökning, via 
kategorisökning med eller utan att ange underkategori eller en kombination av dessa tidigare 
nämnda metoder. 

���� ����'���
Lösenord ska inte lagras i klartext i databasen, och ska inte synas på webbsidan eller 
adressfältet. Det ska inte gå att skada databasen genom att mata in databaskommandon via 
någon textbox på sidan. Det ska inte heller gå att förstöra utseendet på sidan genom att skriva 
in HTML-taggar i meddelanden eller dylikt.  

���� ,��
����������
Systemets gränssnitt ska stödja CSS-mallar (Cascading Style Sheet) och systemet ska behålla 
grundläggande funktionalitet utan JavaScript. Uppbyggnad av systemets gränssnitt ska ske 
med hänsyn till framtida förändring och omstrukturering. 

!	 #�����	
I det här stycket behandlas projektets olika delar och hur de har byggts upp och strukturerats. 

���� ��(���!�������
Systemet är uppbyggt enligt en hierarkisk struktur med tre lager se Figur 1: Systemhierarki. 
Användare arbetar med det översta av de tre lager medan de övriga tillhandahåller 
funktionalitet åt ovanliggande lager. Anledningen till denna struktur är att man ska kunna 
återanvända delar av projektet om man till exempel byter ut typen av databas. I detta exempel 
ska bytet bara innebära en mindre arbetsinsats i systemlagret medan användargränssnittet 
lämnas kvar intakt.  

 

 
  
 
Användargränssnitt utgörs av de JSP-sidor och servlets som en användare kan se och 
interagera med genom sin webbläsare mer om detta i stycke 4.2.  

Systemlagret tillhandahåller de funktioner som behövs för att behandla den indata en 
användare genererar och sköter saker såsom kommunikation med databasen, felhantering 
samt in- och ut-loggning systemlagret behandlas i stycke 4.3.  

	�� ������ ��������

������������

!�������

"��
��#$����������������
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Databasen består av en mängd tabeller för information om användare och föremål i systemet. 
Här hanteras all långvarig information om dessa tills de behandlats färdigt. Databasen 
behandlas i mer detalj i stycke 4.4. 

���� �
��
������
��
����
Detta lager är det som användare kommer i direkt kontakt med. Det innehåller alla de JSP-
sidor och servlets som kommer representeras på skärmen via en användares webbläsare. 

!����	 $�%&	'()*	���	+'()*	
I detta projekt finns i huvudsak tre olika möjligheter att visa information i en webbläsare. Två 
av dessa alternativ är HTML-dokument och JSP-dokument som behandlas under denna 
rubrik. Det tredje alternativet är servlets som behandlas under stycke 4.3.1. 

HTML står för HyperText Markup Language och är det språk man använder för att bygga upp 
och strukturera en sida på Internet. HTML-dokument består av en mängd så kallade HTML-
taggar i vilka information specificeras och sedan tolkas av webbläsaren. Denna använder 
sedan denna information för att skapa en webbsida för användaren. 

XHTML är en utveckling av HTML och står för eXtensible HyperText Markup Language. 
Det är denna typ av HTML som framför allt har använts för utvecklingen av detta projekt. 
XHTML använder sig utav ett antal syntaxregler för att få en mer strukturerad HTML-kod.  
Enligt W3schools (2005) finns det fyra större skillnader emellan HTML och XHTML.  

Den första skillnaden är att i HTML kan man avsluta taggar i valfri ordning: 

<b><i> Text </b></i> 

Men i XHTML måste man avsluta taggar i motsatt ordning mot hur de skapades: 

<b><i> Text </i></b> 

De övriga skillnaderna är att medan HTML kan klara sig utan vissa taggar, kräver XHTML 
att dessa förekommer i dokumentet. Vidare kräver XHTML att alla taggar skrivs med små 
bokstäver och att alla taggar avslutas. 

För att få åtkomst till Java-funktioner på webbsidorna kan man istället för HTML-dokument 
skapa JSP-dokument. JSP står för JavaServer Pages och innebär att sidan kan innehålla 
information genererad av Javakod. Detta ger utvecklaren möjlighet att ge sidan olika innehåll 
beroende på olika omständigheter, eller hämta delar av informationen från olika källor som 
t.ex. en databas eller ett annat JSP-dokument. Detta gör att JSP-dokument kan agera mycket 
mer dynamiskt i jämförelse med ett HTML-dokument. 

En annan viktig skillnad mellan HTML- och JSP-dokument är att medan HTML-dokument 
skickas över och tolkas direkt av en webbläsare, måste JSP-dokumenten först behandlas av 
servern och översättas till ett HTML-dokument som kan förstås av användarens webbläsare. 

Då systemet ofta använder sig utav information lagrad i databasen samt använder sig utav 
Javakod för att kontrollera inloggade användare, är de flesta webbsidor i projektet JSP-
dokument. Tack vare detta anpassas projektets sidor för att visa det aktuella innehållet i 
databasen för användaren. Med hjälp av en Javaklass kallad session kan man hålla koll på en 
individuell användare och avgöra om denne är inloggad eller inte. På så sätt kan systemet 
avgöra vad som ska visas för den aktuella användaren. Ett exempel på detta kan ses i Figur 2: 
Användargränssnittet som standard och Figur 3: Användargränssnittet som inloggad nedan. 
Många av systemets sidor är dessutom delvis uppbyggda genom att inkludera andra JSP-
dokument i sig. Detta gjordes för att få mer överskådliga dokument samt för att kunna 
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återanvända kod istället för att skriva om den på flera sidor. Vilka dokument som inkluderar 
andra kan ses i Figur 7: Struktur för webbsidor under stycke 4.2.4 nedan.  
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��%$�	�� ������ ����������������������
 

Figur 2: Användargränssnittet som standard, visar hur användargränssnittet på söksidan ser ut 
som standard för en användare som ej är inloggad i systemet. 
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Här visas hur användargränssnittet ser ut på söksidan för en användare som är inloggad i 
systemet. Skillnaden från standardutseendet demonstrerat i Figur 2: Användargränssnittet som 
standard är att om en användare har loggat in i systemet får denna tillgång till extra 
funktionalitet såsom bokmärken och möjlighet att bjuda på föremål. Det blir också möjligt att 
se om man själv äger eller är den högst bjudande personen i en auktion. 
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CSS är en förkortning av Cascading Style Sheet och används primärt för att bestämma 
utseendet på webbsidor. Anledningen till att CSS använts i detta projekt är för att skapa ett 
gränssnitt som är lätt att förändra och anpassa efter olika behov utan att behöva gå in och 
ändra i de faktiska JSP-dokumenten.  

   

 
"��
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I projektet är innehållet placerat i boxar av typen <div>, se Figur 4: CSS-mall ovan. Detta 
tillåter gruppering av föremål med gemensamma variabler. Boxarna är indelade efter 
placering och funktionalitet. Som exempel kan nämnas att boxen Huvud här ovan innehåller 3 
separata boxar i sig som vardera har en speciell funktion.  
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Figuren visar hur systemet använder de tre boxarna som beskrivits i Figur 4: CSS-mall för att 
placera ut information för användaren. Överst i boxen Huvud ligger head.jsp som är 
inkluderad på de flesta av sidorna. I boxen Länkar ligger länkar för navigation inom 
användarens egna sidor. Den tredje boxen kallad Kropp innehåller i detta fall användarens 
bokmärken och de föremål som denna har valt att auktionera ut.  

!����	 $���������	
Mycket av sidornas utseende och funktion styrs av så kallade JavaScript. Detta är kod som 
körs av en användares webbläsare och därför kan förändra en sidas utseende utan att behöva 
ladda om denna. Detta ger en utvecklare stora möjligheter att anpassa sin sida efter olika 
omständigheter såsom skärmstorlek olika typer av webbläsare eller till och med tid och 
datum. 

Tyvärr stöder inte alla modeller av webbläsare JavaScript vilket gör att utvecklare bör 
konstruera alternativ för de användare som använder dessa webbläsare. Detta kan göras på 
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många sätt, som exempel kan man neka dessa användare tillgång till viss mindre viktig 
funktionalitet eller skapa en alternativ lösning för den funktionen. 

I det här projektet har detta problem lösts genom att det genereras en sida som fungerar utan 
stöd av JavaScript. Denna sida försöker sedan förändras genom att använda sig utav 
JavaScript. Skulle det då visa sig att webbläsaren inte har stöd för detta kommer användaren 
fortfarande att ha tillgång till den ursprungliga fullt fungerande webbsidan, dock kan denna se 
annorlunda ut än om webbläsaren hade haft stöd för JavaScript.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurerna ovan visar ett exempel på hur utseendet för flervalslistorna i systemets sökfunktion 
kan förändras beroende på om användares webbläsare stöder JavaScript eller ej. Figur 6: 
Exempel utan JavaScript visar hur den ordinarie flervalslistan ser ut innan den har ändrats av 
JavaScript till den lista som visas i .���/�0������1���
�1������
��2. Den övre delen av 
bilderna visar de stängda flervalslistorna medan den lägre delen visar dem exponerade. Som 
synes erbjuder det andra alternativet en tvådelad lista för att hitta de kategorier en användare 
vill åt. Fördelen med detta är att listorna blir betydligt kortare och blir då förhoppningsvis 
lättare att navigera. Bägge alternativen erbjuder dock precis samma funktionalitet. 

Ytterligare ett stort problem i anknytning till JavaScript är att vissa webbläsare inte stöder alla 
typer av funktioner som används i projektet. Detta kan innebära att webbläsaren stöder 
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JavaScript men inte klara av att skapa om sidan fullständigt vilket skulle kunna få sidan att 
förlora funktionalitet eller inte se ut som det var tänkt. 

Ett alternativ för att lösa detta problem är att använda JavaScript för att undersöka vilken 
webbläsare en användare använder sig av. Detta kan man sedan utnyttja för att avgöra om 
scriptet ska användas eller inte. Det stora problemet med denna lösning är att den information 
man kan få fram inte alltid är tillförlitlig eller ens hjälpsam. Får man inte tillgång till en 
webbläsares versionsnummer kan fel fortfarande uppstå då olika versioner av samma 
webbläsare ibland har olika nivåer av stöd för JavaScript. För att täcka all typer av webbläsare 
krävs dessutom en lista i systemet där man talar om vad som ska göras för varje enskild 
webbläsare. Slutligen finns det webbläsare som kan maskera och till och med förändra sin 
signatur så att de ser ut som en annan webbläsare vilket gör scriptet värdelöst för dessa 
användare.  

En bättre lösning på problemet kallas ”Object detection” enligt Peter-Paul Koch (2005) vilket 
innebär att JavaScriptet kontrollerar att alla funktioner stöds av webbläsaren innan de används 
som i exemplet nedan där funktionaliteten för document.getElementById testas innan 
användning. Scriptet gör alltså ingenting om webbläsaren inte stöder den funktionen. 

 

Detta är den teknik som framförallt används inom detta projekt vilket har visat sig fungera bra 
i de flesta fall. Tyvärr förekommer det tillfällen då två webbläsare stödjer en funktion men har 
implementerat den på olika sätt. Detta leder till att man ibland är tvungen till att förlita sig på 
metoden att fråga efter vilken typ av webbläsare användaren har. 

Då vissa JavaScript använder sig utav information lagrad i databasen måste delar av dessa 
genereras av Javakod. Detta beror på att JavaScript körs direkt i en användares webbläsare 
som inte har tillgång till systemets databas. Problem har lösts genom att placera JavaScriptet i 
ett JSP-dokument. På så sätt uppdateras JavaScriptet med aktuell information från databasen 
varje gång servern hanterar dokumentet.  

 

function overcolor(id){ 
    if(document.getElementById){ 
        var rowStyle = document.getElementById(id).style; 
        rowStyle.background = color3; 
    } 
} 
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Linjerna representerar att det finns en länk som binder samman de bägge sidorna i systemet. 
T.ex. finns det en länk i head.jsp som kan ta dig till sidan createaccount.jsp.  

När det står inkluderar under en av sidorna innebär det att sidan är uppbyggd av flera sidor. 
Som exempel kan nämnas att sidan head.jsp är inkluderad på de flesta sidor och innehåller de 
länkar som gör det möjligt att navigera i systemet. 
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Denna figur försöker visa hur systemet är strukturerat och fungerar som en karta över hur en 
användare kan navigera sig fram genom systemet.  

De gråmarkerade boxarna markerar de sidor som en användare kan komma att se och som 
tidigare behandlats under rubriken användargränssnitt i stycke 4.2, de övriga boxarna utför 
specifika uppgifter och kommer aldrig att visas för användaren. 

Linjerna visar att det finns en länkning mellan två sidor som tillåter en användare att ta sig 
från en sida till en annan. 

!����	 ��������	
Servlets är en Javaklass som vanligtvis används för att skapa webbdokument med mer 
Javakod än HTML i dem eller till och med bara Javakod. Detta gör dem lämpliga att användas 
som ett lager mellan ett webbsystem och en databas.  

I projektet används servlets primärt för att ta emot indata från användare och granska denna 
innan den skickas vidare mot databasen med hjälp av ett JDBC-objekt, dessa beskrivs i stycke 
4.3.3. Dock finns det ett undantag i servleten SearchServlet som istället har som funktion att 
den skapar en sida med resultatet av en av användaren begärd sökning. 

Alla servlets i projektet har ett namn som avslutas med ordet servlet.  
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De flesta funktioner i systemet är händelsebaserade, det betyder att de aktiveras av att en 
användare interagerar med systemet genom att t.ex. trycka på en knapp. Några funktioner är 
dock schemalagda att utföras periodvis med hjälp av timrar.  
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Bilden visar strukturen av de moduler som tillåter systemet att hantera och uppdatera 
databasen automatiskt. När systemet aktiveras startas en grupp timrar vilkas uppgifter är att 
regelbundet gå igenom olika delar av databasen och utför specifika uppgifter såsom att leta 
efter inaktiva användare eller utgångna auktioner och skicka resultatet av dessa auktioner till 
köpare och säljare.   

Denna del av systemet är också ansvarig för att skapa den grupp uppkopplingar mot databasen 
som gör det möjligt att ge flera användare tillgång till denna utan den fördröjning som skulle 
ha uppstått vid skapandet av en ny uppkoppling.  

!����	 $#-,	
Java Database Connectivity (JDBC) är ett samlingsnamn för de klasser och metoder som Java 
använder för att kunna kommunicera med en databas. I projektet har denna kommunikation 
delats upp i tre olika filer med olika typer av ansvarsområden.  

• JDBCItem.Java sköter hanteringen av alla föremål, bokmärken och budgivningar i 
systemet. 

• JDBCUser.Java hanterar alla förfrågningar om användare. 

• JDBCMail.Java har funktioner för att hantera mail-kommunikation mellan systemet 
och användare. 

Det finns två huvudsakliga metoder för att skicka en förfrågan till databasen, statements och 
prepared statements. Statements är en enklare metod som skickar en förfrågan direkt till 
databasen. Riskerna med detta är om någon användare skulle manipulera indata för att 
förstöra eller komma åt data denna normalt inte ska ha tillgång till.  

 

 
 

Den andra metoden att nå databasen är via ett prepared statement som i exemplet ovan. Indata 
bearbetas innan den läggs till SQL-förfrågningen (Structured Query Language) vilket gör att 
inga suspekta indatavärden kommer att bearbetas av databasen. Genom att använda sig utav 
denna metod kan man skydda sig mot farliga och oönskade inmatningar till databasen.  
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String query = "UPDATE item SET description = ?, subcategory = ? WHERE itemID = ?;"; 
            myPrepStatement = con.prepareStatement(query); 
            myPrepStatement.setString(1, description); 
            myPrepStatement.setInt(2, subcategory); 
            myPrepStatement.setInt(3, itemID); 
            myPrepStatement.executeUpdate(); 
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När en användare skapar ett konto i systemet genererar detta ett lösenord med hjälp utav en 
slumpgenerator. Detta lösenord skickas sedan till användaren via ett mail. Detta garanterar att 
den användare som skapat ett konto faktiskt äger den mailadress som angivits. Mailet skickas 
till användaren via klassen SendMail.java. Denna klass använder sig utav JavaMail, en 
standardklass i Java som har till funktion att just skicka mail. Användarens mailadress 
tillsammans med lösenordet och systemets avsändaradress läggs till ett meddelande, ett 
textmeddelande läggs till för ökad förståelse. Genom att använda en så kallad ”event listener” 
kan man använda sig utav de svar som kommer ifrån mailservern när man skickar ett 
meddelande för att avgöra om meddelandet kunde skickas eller ej.  

Mail används även för att visa resultatet av en auktion för säljaren respektive den som vann 
budgivningen. Då skickas istället ett mail till de bägge intressenterna med information om 
föremålet, priset och kontaktinformation mellan användarna så att de kan fullfölja köpet. 

!���.	 +)*	
Extensible Markup Language (XML) är ett filformat som främst används för att lagra 
information i så kallade XML-taggar. Med hjälp av dessa taggar kan ett system leta reda på 
informationen associerad till den taggen vilket tillåter en administratör att på ett enkelt sätt  
uppdatera en variabel som kan förekomma på flera ställen i systemet genom att förändra data i 
en enskild fil.  

I detta projekt lagras såväl den data som behövs för att ansluta till databasen, som de 
kopplingar som behövs mellan servlets och Internetadresser, samt de tidsintervall vid vilka 
schemalagda uppgifter ska utföras i XML-taggar. 

Ett exempel från projektet: <DBUrl>jdbc:mysql://localhost:47222/auctiondb</DBUrl>. 

Exemplet ovan innehåller adressen till den databas som vi använt i projektet. Genom att be 
systemet leta efter innehållet mellan de båda taggarna med sökordet DBUrl kan vi plocka ut 
denna adress varsomhelst i systemet. Och när en ny databas ska användas behöver man bara 
skriva den nya adressen mellan taggarna så uppdateras hela systemet. 
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För att lagra information i systemet om användare och föremål läggs denna information i en 
databas. Denna databas är uppdelad i tabeller som var och en innehåller information av en 
viss natur, till exempel användare eller aktiva auktioner.   

!�!��	 /01�������	
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För att kunna få en överblick över all information som ska lagras i databasen, konstruerades 
ett ER-diagram (Entity Relationship diagram). Ett ER-diagram är en bild över en databas som 
visar namnet på dess tabeller, vad de innehåller samt relationerna mellan tabellerna. Detta kan 
sedan användas som stöd för att skapa de tabeller som ska lagras i databasen. 
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Här visas de tabeller som skapats med hjälp av ER-digrammet. Här förklaras deras funktion 
och val av datatyper. Databasen består av totalt 6 tabeller som vardera har flera fält 
innehållande data. 

!�!����	 ����������	
=������#$�+�������������
,������3	       
Namn Typ Extra Beskrivning 
ID tinyint(3) unsigned Primary key, auto increment Ett unikt id för varje kategori 
Name Char(20)   Ett namn för varje kategori 

 
=������%$��������������������
��2�������3	       
Namn Typ Extra Beskrivning 
ID Smallint(5) unsigned Primary key, auto increment Ett unikt id för varje underkategori 
Name Char(20)   Ett namn till varje underkategori 
maincategory Tinyint(3) unsigned   En koppling till en övre kategori 

 
Dessa båda tabeller innehåller alla de kategorier och underkategorier som de auktionerade 
objekten är indelade efter. Genom att ge kategorierna ett id-nummer så minskas den mängd 
data som måste sparas för att representera en kategori i tabellen för auktionerade objekt. En 
kategoris ID representeras av ett positivt nummer som kan variera mellan 0-255. Då varje 
kategori kan ha flera underkategorier representeras dessa av ett större nummer vilket kan 
variera mellan 0-65535. För att underlätta för resterande delar av systemet används dock inte 
de första 1000 positionerna för underkategorierna. Med dessa nummer ges systemet gott om 
plats för både fler kategorier och underkategorier.  

!�!����	 ��� �����	
=������&$�	�� �����������
����	       
Namn Typ Extra Beskrivning 
userID Mediumint(8) 

unsigned 
Primary key, auto increment Ett unikt id för varje användare 

mailaddress Varchar(25)   En användares mailadress 
password Tinyblob   En användares krypterade lösenord 
lastactive Date   Den dag användaren senast var 

inloggad i systemet 

 
Denna tabell innehåller information om alla användare och när de senast var aktiva. Detta för 
att systemet automatiskt ska kunna ta bort användare som varit inaktiva en längre period. En 
användare representeras av ett nummer för att mindre data ska behöva lagras om användaren i 
andra tabeller. Numret kan variera mellan 0-16777215 vilket ger en bra bas för systemet. 
Lösenordet är lagrat som en Tinyblob. En blob (binary large object) är ett binärt objekt som 
tillåter systemet att lagra lösenordet krypterat. Med hjälp av en krypteringsalgoritm och en 
krypteringsnyckel blir det omöjligt att läsa en användares lösenord direkt ur databasen utan att 
känna till både krypteringsnyckeln och vilken algoritm som använts. 
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Namn Typ Extra Beskrivning 
itemID Mediumint(8) 

unsigned 
Primary key, auto increment Ett unikt id för varje föremål 

headline Varchar(25)   En rubrik för föremålet 
description Text   En beskrivande text för föremålet 
currentprice Decimal(9, 2) 

unsigned 
  Det nuvarande högsta budet på 

föremålet 

buyout Decimal(9, 2) 
unsigned 

  Ett utköpspris för föremålet 

expire Datetime   Den tid då auktionen för föremålet tar 
slut 

ownerID Mediumint(8) 
unsigned 

Foreign key En koppling till den användare som 
säljer föremålet 

ending Tinyint(3) unsigned   Den avslutningsstrategi som ska 
tillämpas för föremålet 

subcategory smallint(5) unsigned   Den underkategori föremålet tillhör 
highestbidder mediumint(8) 

unsigned 
Foreign key En koppling till den användare som 

bjudit högst på föremålet 

 
Tabellen innehåller den information som behöver sparas för en pågående auktion. Varje 
objekt som ska auktioneras ut representeras av ett ID-nummer precis som användare. 
Eftersom beskrivningen av ett föremål kan variera väldigt mycket i längd lagras denna i ett 
fält av typen Text. Detta tillåter användare att bli väldigt detaljerade i sina beskrivningar om 
de så önskar.  

Denna tabell innehåller två fält kopplade till andra tabeller, så kallade foreign keys. Dessa 
kopplingar tillåter automatisk hantering av dessa fält vid till exempel uppdateringar. I denna 
tabell utgörs dessa kopplingar av ID-nummer som motsvaras av likadana ID-nummer i 
användartabellen.   

!�!���!	 ���������	���������	
=������'$�=�����������>�����7����
��������	       
Namn Typ Extra Beskrivning 
itemID Mediumint(8) 

unsigned 
Primary key, auto increment Ett unikt id för varje sålt föremål 

headline Varchar(25)   En rubrik för föremålet 
description Text   En beskrivande text för föremålet 
price Decimal(9, 2) 

unsigned 
  Det pris som föremålet såldes för 

time Datetime   Den tid då föremålet såldes 
sellerID Mediumint(8) 

unsigned 
  En koppling till den användare som 

köpte föremålet 

buyerID Mediumint(8) 
unsigned 

  en koppling till den användare som 
sålde föremålet 

�
I denna tabell lagras information om de föremål som blivit köpta och/eller vars auktionstid 
gått ut. Ifrån denna tabell hämtas den information som behövs för att skapa de meddelanden 
som skickas ut till köpare och säljare. Fältet time kan användas för att avgöra om en auktion 
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har legat kvar i systemet orimligt länge och därför troligtvis inte kommer komma iväg utan 
extra hjälp från till exempel systemansvarig.  

!�!���.	 -��� ����	
=������3$�8�� �����������
���������	       
Namn Typ Extra Beskrivning 
userID Mediumint(8) 

unsigned 
Foreign key En koppling till user 

itemID Mediumint(8) 
unsigned 

Foreign key En koppling till item 

lastchanged Datetime    Tid för senaste uppdateringen 

 
Denna tabell innehåller alla användares bokmärkta objekt och när de lades till eller 
uppdaterades senast. Denna tabell lagrar de bägge ID-nummer som identifierar den användare 
och det objekt som bokmärket tillhör. Om ett föremål eller en användare tas bort ur databasen 
tas även de bokmärken med dessa ID-nummer automatiskt bort.  

.	 (�������	
Här nämns de olika metoder som har använts för att testa systemet och lite om teorin bakom 
samt vad de resulterade i.  

���� .��
�
��������������
För att vara säker på att utvecklarnas åsikter om systemets användargränssnitt stämde överens 
med uppdragsgivarens, utvecklades en prototyp av denna. Prototypen visade hur systemets 
användargränssnitt skulle struktureras, vad som skulle ingå, hur det skulle se ut och hänga 
samman. Prototypen utvecklades med HTML och strukturerades för att simulera den 
funktionalitet som systemet skulle erbjuda. Detta gjordes genom att tillverka ett antal statiska 
HTML-sidor för diverse tillstånd i systemet. Genom att navigera genom dessa sidor 
demonstrerades hur systemet var tänkt att se ut och fungera.  

Då uppdragsgivaren visade sig nöjd med prototypen kunde denna sedan användas för att 
utveckla det egentliga systemet. 

���� �
��
�����
%��'���
Genom att placera personer valda för att kunna representera målgruppen framför systemet och 
be dem använda dess olika funktioner, prövades hur användarvänligt och intuitivt systemet 
var. Användarna uppmanades att kommentera sådant som verkade krångligt eller som de inte 
alls förstod. Denna metod kallas för Quick and Dirty enligt Preece, Rogers och Sharp (2002). 

Genom detta test uppkom vissa synpunkter på delar av systemet, såsom att det skulle vara bra 
att få bekräftat att man fyllt i alla nödvändiga fält när man skapar en auktion, innan 
informationen skickas vidare ner i systemet. En synpunkt som också kom fram var att det 
skulle vara bra att kunna länka sig tillbaka till söksidan och ha kvar sitt sökresultat även efter 
att ett fel uppstått på den sidan. Dessa synpunkter granskades och implementerades sedan i 
systemet. 

���� /%����0�((%������
För att vara säkra på att systemet fungerar oavsett vilken webbläsare en användare har så 
utfördes tester av systemet med flera olika webbläsare. De webbläsare som ingick i testet var 
Mozilla Firefox 1.0.7, Mozilla 1.7.3 och 1.7.8, Internet Explorer 6.0 och Opera 7.54. I den 
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utsträckning det gick testades webbläsarna under Unix- såväl som Windows-miljö. Dessa 
webbläsare står tillsammans för en klar majoritet av alla användare.  

Under testningen framkom det ett behov av diverse små justeringar i CSS-mallen då de olika 
webbläsarna hade varierande storlekar på objekt som textfält och rullistor. Det framkom även 
att Opera föredrar att förlänga sina div-taggar på höjden istället för på bredden vilket verkar 
vara standard för övriga webbläsare som ingick i testet. 

Den största skillnaden mellan webbläsare bestod dock av skillnaden emellan hur Internet 
Explorer och Mozilla Firefox hanterar JavaScript. Medan Firefox följer de standarder som 
utarbetats av W3C (2005) avviker Internet Explorer från standarden på vissa punkter genom 
att de har implementerat sin egen version av JavaScript kallad Jscript. Detta medförde att 
vissa JavaScript bara fungerade på den ena av de bägge webbläsarna. Lösningen av detta 
problem har beskrivits i stycke 4.2.3. 

���� .�%�����
��
W3C (2005) tillhandahåller diverse verktyg för att hjälpa utvecklare att kontrollera att de 
använt sig utav korrekt syntax för webbdokument. Genom att använda sig av dessa kan man 
avgöra om något i dokumenten skiljer sig från den standard man valt att följa.  

Alla projektets JSP, och HTML dokument såväl som CSS har körts genom dessa verktyg och 
utvärderats. På grund utav att projektet använder sig utav JavaScript för att modifiera vissa 
delar av webbdokumenten uppstod här en del fel enligt denna utvärdering. Dessa fel beror på 
att JavaScript inte kan översätta bokstäverna å, ä och ö från HTML säkra tecken vilket 
resulterat i att de är tvungna att stå i klartext i dokumentet, vilket inte är god stil enligt 
utvärderingsverktygen. Övriga delar av dokumenten följer dock standarden.  

���� 1���
�
������	
����
�%�����
Eftersom en av målsättningarna med detta system är att det ska vara enkelt att utöka 
funktionaliteten om vidare behov uppstår utfördes ett test med detta i åtanke. 

Systemet utökades med möjligheten att sortera sökresultat på tre olika sätt. Detta var en 
ganska stor förändring för systemet men krävde fortfarande inte mer än att förändringar 
gjordes i fyra stycken JSP-dokument, en servlet, CSS-filen och en JDBC-fil. Det krävdes 
ingen som helst förändring i databasen och många av förändringarna i de övriga filerna var 
mindre och berodde på att funktionaliteten för sökningar kräver vissa specialfall vid 
felhantering. Hela processen tog mindre än en och en halv timme att genomföra.  

Efter detta har ytterligare två funktioner lagts till i systemet. Den ena tillåter en användare att 
sortera sitt sökresultat genom att klicka på en av rubrikerna i tabellen. Den andra funktionen 
har till uppgift att gå igenom och kontrollera att en användare har fyllt i all indata som krävs 
för att skapa en ny auktion innan denna information skickas vidare ner i systemet. Detta 
istället för att som tidigare skickas till en sida där felet skrevs ut för att sedan länkas tillbaka 
och få skriva om all information igen. 

Bägge dessa förändringar är JavaScript och kunde implementeras i systemet enbart genom att 
utföra förändringar i den fil där JavaScriptet skrevs samt i de JSP-dokument där de används. 
Ingen av dessa förändringar tog mer än en timme att implementera i systemet.  
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4	 "�� �������	
Här ska vi diskutera om vad som hände under utvecklingen och vad som inte hände. 

���� .�����$��(���
Vi har tidigare nämnt att vi lyckades lägga till ganska avancerad funktionalitet till systemet på 
en förhållandevis kort tid. Att systemet fungerar och är uppbyggt på ett sådant sätt att detta 
var möjligt tycker vi var en stor framgång för oss. Det visar att systemet med moduler och en 
lagerstruktur fungerade väl i vårt projekt och hjälper till att minska arbetsbördan för en 
utvecklare vid eventuell vidareutveckling av projektets system.  

Databasen var en av de få saker som inte gick över tiden att implementera. Trots att den 
innehåller vad vi anser vara ganska avancerade strukturer så har det gått väl att lägga till och 
förändra i denna för att stödja den funktionalitet som behövts för högre liggande funktioner. 
Strukturen med foreign keys gör att databasen automatiskt tar bort onödigt skräp utan att man 
behöver gå igenom alla tabeller var för sig vid en uppdatering. 

Vi lyckades med att följa den tidsplan som vi hade för vårt projekt över förväntan. 
Kravspecifikationen och designdokumentet var bägge färdigställda inom de ramar som 
tidsplanen specificerade och i skrivandets stund ser vi även ut att klara av att färdigställa 
rapporten inom de ramar vi satt upp. Även om detta gick bra var det en del i vårt projekt där 
vi inte lyckades hålla oss inom de ramar som vår tidsplan specificerade, mer om detta i stycke 
6.2. 

Kravspecifikationen ställde upp ett antal mål med projektet som var tvungna att 
implementeras och några som kunde implementeras i mån av tid. Allt som skulle 
implementeras i projektet finns numera i systemet och fungerar som det var tänkt. Vi har 
också implementerat några små funktioner som inte var med i kravspecifikationen men som vi 
känner tillför en hel del för användarvänligheten i systemet. Detta tog dock lite mer tid än vad 
tidsplaneringen angivit och därför har vi inte implementerat några utav de möjliga 
utökningarna av systemet som vi listar i stycke 6.5 nedan.  

���� .����	
���'���&�����(������
Det största misstaget som gjordes under utvecklingen av systemet var att vi antog att vi skulle 
kunna använda oss utav gammal kod som vi skrivit i en kurs om just webbprogrammering. 
Detta visade sig inte stämma. Vi hade inte avsatt i närheten så mycket tid som det visade sig 
behövas till implementeringen. Den kod vi hade visade sig vara både förlegad och ganska 
skild ifrån det vi faktiskt behövde. Vissa element stämde dock vilket totalt kortade ner tiden 
för implementeringen med vad vi bedömer ungefär totalt en dag. Kombinationen av detta 
ledde till att tiden för implementeringen drog över schemat med mer än en månad. 

Vi var mycket snåla med den tid vi hade avsatt till att lära oss nya metoder, såsom JavaScript 
och CSS. Detta gjorde att när dessa element skulle implementeras i projektet så var vi inte 
tillräckligt insatta i dem och därför drog implementeringen av dessa element ut på tiden och 
behövde ibland omarbetas flera gånger innan ett bra resultat uppnåddes.  

Ett misstag som tog upp mycket extra tid var att vi ifrån början gjorde vår layout nästan 
uteslutande med hjälp av tabeller. När vi sedan skulle gå över till CSS-mallar var vi tvungna 
att bygga om många av våra JSP-sidor från grunden. Då vi dessutom inte hade använt CSS i 
någon större utsträckning sedan tidigare var vi nu tvungna att sätta oss in i det under tiden vi 
byggde om. Detta kostade oss mycket tid och ledde till viss frustration vilken kunde ha 
undvikits om vi hade använt oss av CSS-mallar ifrån början. 
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Ytterligare ett misstag som begicks under utvecklingen var att vi inte hade tagit hänsyn till det 
faktum att några användare väljer att surfa utan stöd för JavaScript. För att även de skulle 
kunna använda sig av vårt system var vi då tvungna att bygga om delar av 
användargränssnittet i vårt system så att all viktig funktionalitet skulle finnas tillhands även 
utan scriptstöd. 

���� 2�
�����%�
JavaScript kan inte omtolka vissa utryck som används i HTML för att uttrycka icke engelska 
tecken såsom å, ä och ö. I HTML bör dessa tecken skrivas som &aring;, &auml; och &ouml;. 
Men för att kunna använda dessa tecken i text som genereras av JavaScript har vi tvingats att 
skriva dessa tecken rakt av. Detta gör att vi får fel då vi kör vår kod genom HTML-validatorer 
där dessa tecken förekommer på sidan. 

För att kunna använda oss av det JavaScript som byter färg på den rad som muspekaren 
befinner sig över måste vi ha tillgång till tre färger, de bägge färger som raden kan ha ifrån 
början samt den färg som ska visas när muspekaren befinner sig över den aktuella raden. 
Dessa färger har vi inte hittat ett sätt att läsa in i JavaScriptet på ett snyggt sätt så de finns 
angivna en andra gång i denna fil istället för bara i CSS-filen.  

När en användare tas bort ur systemet försvinner automatiskt alla auktioner och högsta bud 
som användaren har gjort. Detta är kanske inte den bästa lösningen på problemet då det kan 
utnyttjas av oseriösa användare för att förstöra auktioner med oseriösa bud eftersom ingen 
historik sparas om vilka bud som lagts på ett föremål. 

���� .���������"���
Att skapa fungerande JavaScript visade sig vara en utmaning, då vi till en början inte hade 
tillgång till någon form av utvecklingsmiljö som kunde hjälpa oss i utvecklingen av dessa och 
inte kunde hitta en lämplig API, fick vi ofta gissa oss till vilka funktioner som fanns 
tillgängliga. Att JavaScript och Jscript dessutom inte fungerar på samma sätt komplicerade 
utvecklingen ytterligare. När vi fick tillgång till utvecklingsmiljön IDEA 5.0 upptäckte vi att 
det hade ett begränsat stöd för utveckling av JavaScript och kunde ge förslag på funktioner. 
Problemet kvarstod dock med att inte alla tillgängliga funktioner visas i dessa förslag så 
ibland måste man fortfarande gissa sig till vissa värden. 

I denna typ av projekt är det svårt att testa delar av systemet på ett tidigt stadium. Detta beror 
på att det krävs att en stor del av systemet är implementerat innan någon respons kan ges. Till 
exempel kan nämnas att för att kunna testa vår sökfunktion behövde vi ha en färdig servlet för 
att behandla data, en färdig JSP-sida för att visa dessa data och dessutom en databas som 
krävde en JDBC-klass för att kunna kommunicera med systemet. Om ett fel uppstod i 
systemets sökfunktion kunde orsaken befinna sig i vilken som helst av dessa delar eller bero 
på en kombination av orsaker från flera delar. 

När vi implementerade systemets schemalagda aktiviteter som ska skicka ut mail vid vissa 
händelser uppstod en serie märkliga buggar. Dessa buggar uppstod till synes slumpmässigt 
och utan logisk orsak. Orsaken visade sig vara att vi baserat en del av systemet på huruvida ett 
mail kunde levereras eller ej. När den funktion som skickar mail körs returneras ett svar om 
hur det gick att leverera mailet. Ibland levererades detta svar för sent till systemet vilket 
orsakade dessa märkliga fel. Anledningen till att detta svar levererades sent berodde på att vi 
missat att uppmärksamma att den funktion som talar om hur det gick för ett mail körs i en 
separat tråd i systemet och kan därför ibland köras för sent. Lösningen på detta var 
förhållandevis enkelt genom att implementera en form av semafor, men att upptäcka vad felet 
berodde på tog mycket lång tid. 
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Här beskriver vi de delar som skulle bidra till systemets funktionalitet men som inte har 
inkluderats i vårt system på grund av tidsbegränsningar. 

4�.��	 �����������	���������������	
Systemets mailkommunikation kan utökas till att innefatta ytterligare situationer såsom att en 
vara har sålts eller att användaren har blivit överbjuden på en auktion. Detta ska kunna styras 
av användaren när denna är inloggad på sitt konto med till exempel checkboxar. Detta kan 
även utökas ytterligare för att tillåta användare att skicka förfrågningar om varan till säljaren 
varvid frågan och svaret skulle kunna läggas till under varan likt inlägg i ett 
meddelandeforum. Detta skulle ge fler användare tillgång till intressant information utan att 
säljaren ska behöva gå in i systemet och uppdatera informationen manuellt. 

4�.��	 ���������������5 �������	
För att underlätta för en administratör att underhålla systemet bör ett administrationsgränssnitt 
implementeras. Detta gränssnitt bör vara helt skilt ifrån det övriga systemet för att öka 
säkerheten. Gränssnittet ska visa en grafisk representation av databasen för administratören 
och tillåta denna att göra uppdateringar i databasen på ett smidigt sätt via sitt gränssnitt. 
Gränssnittet ska stödja hantering av kategorier, auktioner, användare och deras bokmärken. 

4�.��	 $ ��������	��	�������	�25���	
Genom att aktivera en funktion i systemet ska en användare kunna markera två eller flera 
objekt i ett sökresultat och visa dem sida vid sida med full information för att kunna göra en 
jämförelse mellan dessa.  

4�.�!	 "�����	� ������	
För att undvika att oönskade personer får tillgång till material som en användare inte har givit 
sin tillåtelse för dem att ta del av bör viss information skickas krypterad över nätet. Denna 
information bör innefatta, men är inte begränsad till, användarnamn, lösenord och 
användarID.  

För att undvika att någon gör ett program som skapar massor av poster i vår databas och på så 
sätt försöker överbelasta systemet, rekommenderas att en funktion i systemet genererar 
förvrängda bilder med kontrollnummer vid riskabla platser. Dessa måste användaren tolka 
och skriva in i systemet vilket bör göra det mycket svårt att skapa ett program avsett att skada 
systemet på detta sätt.  

4�.�.	 ���������5������	�����	����	
En inloggad användare ska kunna skicka ett mail till en annan användare som har ett föremål 
utlagt i systemet för auktion. Denna funktion ska ge användare möjlighet att begära ytterligare 
information om detta föremål utan att ge dem tillgång till säljarens mailadress såtillvida denna 
inte önskar svara användaren direkt. 

4�.�4	 -�����	�	�25���	
För att en användare ska kunna få en bättre uppfattning om ett föremål ska det gå att inkludera 
en bild när man skapar en aktion. Denna bild skulle kunna visas i två format av olika 
storlekar. En mindre bild skulle kunna visas tillsammans med sökresultat. Via denna ska en 
användare kunna nå den större bilden för att bättre kunna se föremålet som auktioneras ut.  
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4�.�6	 7���	��	���	������	�������	�25�����	
För att ge användarna ett smakprov på vad som finns i systemet kan man visa en lista med 
antingen de senast skapade auktionerna eller ett framslumpat urval av befintliga auktioner. 
Denna lista skulle kunna visas för en användare på en sida som visas innan användaren når in 
i själva systemet, till exempel index-sidan. Detta skulle kunna få användaren intresserad i fler 
av systemets auktioner och skulle även fungera bra som en introduktion till nya användare. 

4�.�8	 ������	���	���	
För att kunna tjäna pengar på systemet bör det tas ut en avgift av användare för att lägga ut 
auktioner, likaså kan en avgift tas ut från det belopp en auktion slutar på. Man skulle kunna ta 
ut avgifter för viss funktionalitet såsom bilder eller för att bli visad på ett mer attraktivt sätt till 
exempel med en annan färg eller textfont. Denna betalning skulle kunna ske dels genom 
kreditkortsbetalning eller att användaren köper en kod via SMS som sedan skrivs in i 
systemet. 

4�.�9	 )�����	
När en användare skapar en auktion föreslår systemet information som användaren bör skriva 
in i beskrivningen av föremålet som ska säljas. Exempel på sådan information kan vara titel, 
författare och ISBN-nummer för en bok eller färg, antal växlar och tillverkare på en cykel. 
Denna funktion skulle öka chansen att potentiella köpare får all den information de känner sig 
behöva för att våga bjuda på föremålet.  
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6	 ��������	
Vi har skapat en plattform som erbjuder möjlighet att lägga upp föremål för auktion och en 
möjlighet för användare att bjuda på dessa föremål. Säljaren av ett föremål kan själv avgöra 
vad budgivningen ska börja på för pris och om det ska finnas en summa som tillåter en köpare 
att köpa ut föremålet direkt. Säljaren kan dessutom bestämma vad som ska ske med 
budgivningen i dess slutskede när auktionen skapas.   

Systemet möter också våra krav på en tekniskt väl fungerande plattform och har en logisk 
hierarki för ett sådant system. Systemet har framgångsrikt testats för 
vidareutvecklingsmöjligheter vilket var ett av grundkraven för projektet. 

Då systemets användargränssnitt byggs upp med hjälp utav CSS kan utseendet på detta 
förändras på ett enkelt sätt utan att behöva arbeta med JSP-dokumenten. Genom att använda 
CSS för att gömma vissa element i dessa dokument kan funktionalitet i användargränssnittet 
förändras efter behov vilket var ett krav vi satt på projektet. 

För att hantera gemensamma variabler i systemet använder det sig utav en XML-fil som 
innehåller dessa. Detta innebär att man istället för att behöva förändra dessa variabler på flera 
platser i systemet bara behöver förändra dem i en fil. Detta gör systemet mer användarvänligt 
för en administratör och kan lättare utökas.
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