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SAMMANFATTNING 

Denna rapport beskriver det examensarbete som genomförts av Markus Engman. 
Examensarbetet syftade till att utveckla en e-handelsplattform baserad på ett program för e-
handelssidor som heter Magento. Examensarbetet utfördes för ett företag som säljer och 
reparerar tv-spel och liknande hemelektronik. Arbetet utfördes på distans under ca 10 veckor. 
Under tiden hölls några möten på företaget. Vid mötena gavs feedback på arbetet och nya krav 
definierades. Företagets primära mål med arbetet var att en e-handelssida som liknar deras 
befintliga skulle skapas, men att den skulle utvecklas i ett nytt system för affärsverksamhet på 
internet. Syftet med det nya systemet var framförallt att införa mer funktionalitet och att 
systemet skulle underlätta företagets dagliga arbete.  

Av rapporten framgår hur Magento är uppbyggt och hur det fungerar. Vidare redovisas det 
utvecklingsarbete i Magento som genomförts inom ramen för examensarbetet och de tekniker 
och programmeringsspråk som använts för detta. I rapporten analyseras även Magento:s 
lämplighet för att skapa en e-handelsplats.  

Slutsatsen av arbetet är att Magento har en tämligen hög potential för att utveckla professionella 
e-handelssidor, men att produkten ännu är i ett för tidigt stadium för att det ska vara möjligt att 
bygga någon seriös e-handelsplats. Därtill är dokumentation alldeles för bristfällig. Det har tagit 
lång tid att lära sig hur systemet är uppbyggt, vilket kunde ha undvikits om programvaran hade 
varit bättre dokumenterad.   

ABSTRACT  

This thesis presents the development of an Internet E-commerce solution based on the Open 
Source Magento E-commerce Platform. The resulting system was aimed for an Internet shop 
company in the market for TV-games and home electronics. The work was done on distance 
during a period of 10 weeks. 
 
The primary goal for the work was an E-commerce solution with the same look and feel as the 
company’s existing solution, but the new solution would be developed on a new platform. The 
purpose of converting and moving the existing Internet shop to the Magento platform was to be 
able to more easily introduce new functionality in the system and to make daily maintenance 
tasks of the shop easier. 
 
The thesis includes how the Magento platform is structured and how it is built up and how it 
works in general. Furthermore, the implementation work with Magento is described and the 
techniques and programming languages that were used are explained. The thesis finally analyses 
how suitable Magento is to develop E-commerce systems in general. 
 
The conclusion from the work is that the Magento platform is potent and has high potential but 
the product today is too immature to build serious systems with a reasonable effort by the 
developer. As an example, the documentation is far too inadequate. The time to spend just to 
learn the Magento platform is very long. This could be avoided if the platform includes better 
documentation. 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER  
I detta stycke förklaras de förkortningar och definitioner som förekommer i rapporten.  

Apache är en webbserver utgiven av Apache Software Foundation. 

CSS, stilmall på svenska, är ett språk som beskriver presentationsstilen på t.ex. ett HTML-
dokument.   

Handelsbanken Finans är en betalningslösning för delbetalningar.  

HTML, HyperText Markup Language, är ett märkspråk och webbstandard för strukturering av 
text. 

Java, är ett objektorienterat programmeringsspråk som konstruerades av Sun Microsystems 
under åren 1991-1995. 

JavaServlet är en specifikation som låter programmerare skapa dynamiskt web-innehåll med 
hjälp av programmeringsspråket Java. 

Kreditor är en betallösning för betalning via faktura och delbetalning. 

Linux, alternativt GNU/Linux, är ett operativsystem som till största delen består av fri 
programvara. 

Magento är ett modernt e-handelssystem utvecklat med öppen källkod (open source). Det är 
utvecklat med Zend Framework. 

MySQL är en databashanterare. Den använder sig av frågespråket SQL. MySQL är fri 
programvara, licensierad under GNU General Public License.  

.NET Framework är en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft 
Windows. Den består av en samling komponenter som hanterar exekveringen av program som 
är skrivna speciellt för ramverket. .NET är Microsofts svar på Java.  

Open Source, eller öppen programvara, är datorprogram där källkoden är tillgänglig att 
använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. 

Pacsoft Online är namnet på Postens webbaserade program för bokning av frakt och utskrift av 
frakthandlingar. 
 
PageRank är en algoritm för att mäta relativt informationsvärde på webbsidor. Det värdet 
bestämmer sedan hur långt upp sidan placeras på sökningar i sökmotorer.  

PayPal är ett av världens största system för säkra betalningar på nätet.  

PHP är ett programmeringsspråk som är till för att skapa dynamiskt innehåll på webbsidor.  

RSS är en samling XML-baserade filformat som används för att syndikera webbinnehåll och 
används bland annat av nyhetssidor och webbloggar 

Tag är en del av ett element i ett märkspråk t.ex. i HTML. Tagen <br> används för få en 
radbrytning på sidan.  



 

 

URL är en teknik för att peka ut resurser på internet, t.ex. http://www.google.se vilken är en 
URL som refererar till google:s webbplats.  

Zend Framework är ett objektorienterat PHP-ramverk skrivet i PHP5. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Beskrivning av examensarbete hos Digital Electronics Nordic AB  
 
Företagsbeskrivning 
Digital Electronics Nordic AB (företaget) är ett svenskt IT-företag som jobbar 
inom detaljhandeln för elektronik. Försäljning sker främst via hemsida till 
privatpersoner och företag. Företaget utvecklar egna produkter och agerar som 
distributör för olika produkter. Företaget ligger i Västerås där även butik och lager 
finns.  Företaget säljer och reparerar tv-spel. Vid slutet av verksamhetsåret 2008 
var omsättningen 9,6 miljoner svenska kronor. Företaget hade vid den tidpunkten 6 
anställda.  
 
Uppgiftsbeskrivning 
Företaget uppgav att de ville skapa ett system för e-handel som är mer 
användarvänligt och mer funktionellt än deras gamla e-handelssystem. Syftet med 
det nya systemet skulle vara att underlätta för kunder och öka försäljningen. De 
ville också ha ett system som mer effektivt synkroniserar butiksförsäljning, 
onlineförsäljning, inköp, logistik och lagerhantering.   
 
Uppgiften var att bygga upp ett affärssystem i en programvara som är mer 
framtidssäker än det gamla systemet. Plattformen skulle baseras på Zend 
Framework och Magento. Enligt företaget skulle såväl designen och de viktigaste 
funktionerna från det gamla systemet som nya funktioner implementeras i det nya 
systemet. 
 
Företaget uppgav att nivå och omfattning på arbetet skulle bestämmas i samråd 
mellan student och handledare från Digital Electronics Nordic AB och handledare 
från Linköpings universitet. Examensarbetet skulle göras av en till två personer 
som skulle få en aktiv roll inom företaget. Arbetet påbörjades i mitten av januari 
2009 och pågick i cirka 10 veckor.   
 
Vid senare möten har kraven på systemet preciserats något. Nedan beskrivs de krav 
som företaget har uppgett muntligt.    
 
Moduler 
Modul för Pacsoft 
Företaget uppgav att det ska vara möjligt att från sidan med orderhistorik i 
administrationsgränssnittet markera flera beställningar. Dessa beställningar ska 
kunna markeras och med hjälp av en knapp-tryckning generera en fil. Denna fil ska 
innehålla all information om dessa beställningar och vara formaterad på så vis att 
det är möjligt att med Posten AB:s program  skriva ut ordersedlar. Pacsoft Online 
är namnet på Postens webbaserade program där man kan boka frakt och skriva ut 
frakthandlingar. 
 
Betalningsmoduler 
Företaget gav även uppgiften att skriva moduler för att kunna ta emot betalningar 
vid beställning på webbplatsen. En modul skulle konstrueras som gör det möjligt 
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att betala med Kreditor. Det skulle också konstrueras en modul som gör det möjligt 
att betala med Handelsbanken Finans. Kreditor är ett system som gör det möjligt 
för kunderna att betala mot faktura och Handelsbanken Finans är en tjänst för 
avbetalning.  
 
Det befintliga e-handelssystemet  
Företagets befintliga system bygger på en gammal teknik som heter Webmacro. 
Webmacro är ett framework som bygger på JavaServlet. Problemet med den 
tekniken är att Webmacro har slutat att utvecklas. Därför är det inte möjligt att 
skapa en modern e-handelslösning med den tekniken.   
 
Design 
En webbaffär ska skapas i Magento. Den ska designas för att så långt möjligt 
överensstämma med företagets befintliga sida. Bilden nedan visar hur företagets 
gamla sida ser ut. Det är alltså den designen som ska porteras i till det nya systemet 
som ska göras i Magento. 
 

 
(Digital Electronics Nordic AB)
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Listan nedan beskriver företagets designkrav på den nya e-handelssidan: 
 

• Företagets logga ska placeras i huvudet på sidan 
• Byte av bakgrundsfärg 
• Ny ruta för inloggning 
• Funktion för att lista underkategorier 
• Ny kundvagn under kategorierna  
• Länkar under kategorierna till CMS sidor, t.ex. Kontakta oss  
• Länkar i foten på sidan till CMS sidor, t.ex. Betalningsalternativ  
• Runda hörn på mittensidan mot den röda ramen  
• Länkar till CMS sidor i vänsterkategorin, t.ex. Nyheter 
• JavaScript som visar företagets betyg på Prisjakt i vänsterkolumnen  
• Designa om alla undersidor, t.ex. registrering av ny användare och 

betalning av varor 
• Reklambanner i huvudet på sidan  
• Reklambanner i sidans högerkolumn  
• Lösa problemet med skalning av bilder 
• Byta bilder på alla knappar, t.ex. för att köpa en vara och för att bekräfta 

sökning   
 

Handledare på företaget var: 
Mikael Nilsson  
Digital Electronics Nordic AB  
Telefon: 0735 357 777 
E-mail: info@console.se  
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2 E-HANDELSPLATTFORMAR MED 
FOKUS PÅ MAGENTO 

2.1 INTRODUKTION 
I detta kapitel beskrivs vad en e-handelsplattform är, vilka e-handelsplattformar det 
finns och hur de skiljer sig åt. Därefter beskrivs hur Magento är uppbyggt och dess 
funktion. Slutligen beskrivs de språk och tekniker som har använts under 
examensarbetet.  

2.2 ALLMÄNT OM E-HANDELSPLATTFORMAR 
Här beskrivs vilka andra typer av e-handelsplattformar som konkurerar med 
Magento (Magento är det system som används i detta examensarbete och en 
beskrivning av Magento kommer i avsnitt 2.3) och deras fördelar och nackdelar. 
Beskrivningen omfattar även redogörelse för termen E-handel, dess historia och 
vilka olika applikationer som finns tillgängliga. 

E-handel representerar ett nytt sätt att göra affärer som t.ex. att köpa och sälja varor 
och tjänster genom ett kommunikationsnätverk såsom Internet.  Sedan e-handel 
blev ett begrepp runt 1995 har det förändrat beteendet hos företag och deras 
kunder. 2008 dokumenterade Nielsen Rating System att 875 miljoner människor 
handlar på internet. Det är en ökning med 40 % på 2 år (Nielsenmedia.com).  

På senare tid har det kommit en del programvaror som ger en grund för att utveckla 
en e-handelssida. Dessa program gör det lättare för mindre företag att ganska 
snabbt skapa en funktionell e-handelssida.  Nedan listas några av dessa 
programvaror. Det finns även en del andra program som man kan välja istället för 
dessa program. Det ligger dock utanför den här rapporten att beskriva samtliga 
förekommande program och beskrivningen som ges här syftar enbart till att sätta in 
Magento i ett sammanhang. (Olson m.fl. 2009) 

OsCommerce är utvecklat i objektorienterad PHP. OsCommerce har många 
tilläggsmoduler att installera. Det finns bl.a. ett stort antal färdiga 
betalningslösningar att lägga in. OsCommerce använder sig inte av stilmallar 
varför det är svårt att ändra designen på sidan som man väljer att skapa i 
OsCommerce.  

DashCommerce är det enda programmet för e-handel som är skrivet i .NET 
istället för PHP. Det hette förut Microsoft Commerce Starter Kit. Detta program 
har brist på färdiga betalningslösningar.  

CubeCart är ett program som finns i två versioner, en som är gratis och en som 
företaget som utvecklar programmet tar betalt för. Den version som kostar pengar 
har en stor andel färdiga betalningslösningar. Detta program påstås också ha en 
väldigt hög säkerhet.  

Magento är det senaste programmet för e-handel. Magento är också det program 
som är mest avancerat och har flest funktioner från början. Funktioner som inte 
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finns i andra e-handelsprogram är t.ex. möjligheten för användaren att göra 
önskelistor som kan skickas med e-post direkt från den webbplats som skapats med 
Magento. Det finns även möjlighet att stortera varor på pris och att jämföra olika 
varor med avseende på olika egenskaper. ( webdistortion (2008) 9 kick ass Open 
Source E-commerce platforms reviewed) 

Det system som företaget använder sig av idag är ett egenutvecklat system som 
bygger på JavaServlet och Webmacro.  JavaServlet är en teknik från SUN som gör 
det möjligt att använda Java-programmering på webbsidor.  JavaServlet är en 
teknik som fortfarande används och den är smidigare att använda än PHP om man 
redan besitter kunskap om Java-programmering. Webmacro är en teknik för att 
separera Javakoden från HTML-koden. Det sker idag ingen nyutveckling av 
Webmacro. Detta är anledningen till att företaget vill ha ett nytt system. 

2.3 BESKRIVNING AV MAGENTO 
I detta avsnitt beskrivs vad Magento är för typ av programvara, dess uppbyggnad 
och funktionalitet. Senare beskrivs hur design skapas till Magento och hur egen 
funktionalitet skapas genom att göra moduler. 
 
Magento är ett Open Source program för webben som kom i mars 2008. Det 
skapades av företaget Varien. Magento bygger på  Zend Framework som också är 
ett Open Source system. Varien, som äger Magento, hade ursprungligen planer på 
att utveckla en ny gren av OsCommerce som sedan växte till en egen plattform och 
fick namnet Magento. Projektet med plattformen inleddes i början av 2007 och i 
augusti 2007 kom den första betaversionen ut. Magento blev snabbt en favorit 
bland webbutvecklare. I mars 2008 släpptes version 1.0. En professionell version 
av Magento släpptes den 15 april 2009 och det hade serviceavtal med Varien. 
Serviceavtalet tar Varien betalt för och det är genom support av Magento som de 
planerar att tjäna pengar på programmet.  

ÖVERSIKT AV MAGENTO 

Magento erbjuder två gränssnitt. Ett är tänkt för kunderna som handlar i butiken 
och det andra för den som administrerar sidan. Loggar man in på 
administrationsgränssnittet så får man se en bild av vilka funktioner Magento har 
att erbjuda.  Bilden nedan visar t.ex. en lista över vilka produkter som är inlagda i 
systemet sett från administrationsgränssnittet.  
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Bild från administrationsgränssnittet i Magento. (Magento Commerce 2009) 
 
Nedan listas de mest centrala funktionerna i Magento (Kimsal, Mark 2008): 
 
Analys och rapporter 

• Försäljning 
• Fakturering 
• Återköp 
• Momsrapport 
• Övergivna shoppingvagnar 
• Mest visade produkter 
• Lågt lagersaldo 
• Söktermer 

Produktvisningar 

• Etiketter 
• Kuponganvändning 
• Bästa kunder 
• RSS-flöde recensioner 

Produkter 

• Flera bilder per produkt 
• Zoom-in på produktbild 
• Recensioner 
• Relaterade produkter 
• Lagersaldo 
• Flerlagers prissättning 
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• Attribut på produkter (storlek, längd, etc) 
• Grupperade produkter (tillbehör etc) 
• Önskelista 
• Skicka tips till en vän 

Katalog och sökning 

• Information om kategori 
• Unik design per kategori 
• Sökning med auto-suggest 
• Nyligen visade produkter 
• Jämför produkter 
• Populära sökningar sökmoln 
• Filtrera på produkt etiketter 
• Produktrecensioner 
• Produktlistning i lista eller som rutnät 

Administration 

• Uppdatera flera produkter samtidigt i administrationen 
• Lägg till attribut på produkter (t ex storlek, färg, etc) 
• Moms/skatt per land, kundgrupp eller produkttyp 
• Media manager med automatisk bildskalning och vattenmärkning 
• Avancerade prisregler med support för specialpriser 
• Godkänn, ändra och ta bort produktetiketter 
• Godkänn, ändra och ta bort produktrecensioner 
• RSS flöde för lågt lagersaldo varning 

Kunddatabas 

• Orderstatus och historik 

Sökmotoroptimering 

• 100% sökvänliga sökvägar 
• Google Site Map 
• URL Rewrites 
• Meta-information för produkter och kategorier 
• Auto-genererad Site Map 
• Auto-genererad sida med populära söktermer  
 
Magento erbjuder således de flesta funktioner som kan krävas av en webbaffär. Det 
finns, som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2, en del konkurerande program till 
Magento. Dock finns det inget program som erbjuder lika många funktioner direkt 
utan installation av tilläggsmoduler och liknade tillägg. 

KATALOGER I MAGENTO 

En produktkatalog är en kombination av de produkter som affären vill sälja, hur de 
produkterna är organiserade och deras priser. En katalog i Magento kan jämföras 
med motsvarande papperskatalog dvs. produkterna är kategoriserade på något vis. 
Alla produkter har en bild, ett pris och en beskrivning. Om katalogen inte ser 
lockande ut är risken stor att kunden inte kommer att välja att handla i butiken.  
 



 

 SIDAN 8 12/13/09 

En katalog i Magento består av kategorier, produkter och attribut.  Under 
kategoriavdelningen i Magento  hittar man också de mest populära söktermerna 
och kundernas recensioner av produkterna.  Funktionerna för de mest populära 
söktermerna och recensionerna ligger på samma ställe i gränssnittet och de 
funktionerna beskrivs således under samma avsnitt, men de har ingen direkt 
koppling till varandra.  

Kategorier 
Kategorierna är den synliga delen av katalogen. Uppbyggnaden av kategorierna i 
administrationsgränssnittet skapar också den fysiska navigationen för kunden.  Det 
är möjligt att lägga in produkter under flera kategorier.  Attributen som man kan 
ange för en kategori är ganska standardmässiga. Det kan anges namn, beskrivning 
och bild för kategorin.  Det kan också anges nyckelord som indexeras av 
sökmotorer och gör det lättare för potentiella kunder att hitta sidan.  Det finns 
också en del specialattribut i Magento.  Dessa är CMS-block, display mode, URL-
nyckel och anchor mode. Dessa begrepp beskrivs närmare nedan.   
 

CMS-block 
Genom att använda CMS-block för kategorier kan man frångå ren text. Dessa sidor 
tillåter full HTML och även visa speciella funktioner för Magento. Det innebär att 
istället för att beskriva kategorierna med enbart text kan CMS-block och även vissa 
speciella funktioner i Magento användas för att skapa en design med HTML.  

Display mode 
Display mode är en inställning för att välja layout på kategorierna. Det finns två 
typer av förändringar som kan göras. Den första är att välja i vilken av de 
förinställda layouterna kategorin ska visas. De förinställda layouterna är: 
1 kolumn, 2 kolumner med kolumn åt höger eller vänster och 3 kolumner.  Den 
andra förändringen som kan göras är att skriva in XML-kommandon för att 
förändra layouten på kategorierna. Det är samma XML-kommandon som används i 
Magento i övrigt. Funktionen av XML kommer att beskrivas närmare i avsnitt 
2.11.  
 

URL-nyckel 
URL-nyckel, också kallad SEO (Search Engine Optimization), är alltså 
sökmotoroptimering på svenska. Denna gör det möjligt att lägga till valfria 
nyckelord i länken till kategorierna.  Den förvalda länken använder de namn som 
sätts på kategorin.  Att ha speciella ord i länken kan vara bra för att öka page 
ranking som är ett mått på hur långt upp en sida listas vid sökning på sökmotorer.  

 

Anchor mode 
Vid val av anchor mode kommer layered navigation att startas. Det innebär att den 
normala listan, som visas om man har en kategori med flera nivåer av 
underkategorier, ersätts av en lista med olika nyckelord som är giltiga för produkter 
i alla nivåer av kategorier. Ett exempel på detta kan vara att lista varor på pris eller 
tillverkare. Denna funktion är unik för Magento och gör det möjligt för kunderna 
att hitta varor baserade på olika nyckelord istället för att leta i en hierarki av 
kategorier. En typisk panel för vad detta innebär visas nedan. 
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Alternativ för att handla: 
___________ 
Kategori 
Digitala kameror 
Analoga kameror 
 
Pris 
1 kr – 1 000 kr 
1 001 kr – 2 000 kr 
2 001 kr – 4 000 kr 
 
Tillverkare 
Canon 
Olympus 
 
Detta är en ny funktion för Magento och återfinns inte i någon annan likande 
programvara. (Kimsal, Mark 2008)  Funktionen gör det lättare för kunden att hitta 
varor enligt vissa bestämda mallar. T.ex. alla kameror från Canon eller alla 
kameror som kostar under 2 000 kr.  

Produkter 
Att visa produkter på ett för kunden attraktivt sätt är hela syftet med en affär på 
webben. Ett problem med Magento är att man är tvungen att skapa en lagerförd 
vara för varje enskild produkt som man vill sälja. Det kan vara ett problem om man 
vill sälja produkter som kunderna specialbeställer.  
 
Det är möjligt att gruppera flera produkter under samma produktsida. Den 
funktionen kallas för grupperade produkter. Ett användningsområde för detta kan 
vara om man tror att kunden på samma gång kommer att köpa flera produkter av 
samma typ.  Ett exempel på detta kan vara om affären säljer batterier. Då kan man 
lägga in olika typer av batterier på samma produktsida.  
 
Det finns också konfigurerbara produkter. Det är en likartad teknik som 
grupperande produkter som beskrivs ovan dvs. att man visar flera enkla produkter 
på en produktsida.  Konfigurerbara produkter ser kunden som en enda produkt, 
men med flera olika valmöjligheter. Ett exempel på detta kan vara en affär som 
säljer kläder i olika storlekar. För butiken är en tröja i olika storlekar olika 
inventarier medan kunden ser det som en enda produkt. (Magento Commerce 
2009 Magento User Guide) 

MAGENTO INSTALLATION 

För att kunna installera Magento behövs PHP, Apache och MySQL. Installationen 
går till på följande vis. Man laddar ner den komprimerade fil som finns på 
Magento:s webbplats.  Sedan packas filen upp i webbserverns rootkatalog.  Så här 
ser strukturen ut i Magento katalogen: 
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{docroot}/Magento/ 
 app/ 
 index.php 
 js/ 
 lib/  
 LICENCE.txt 
 media/ 
 pear/ 
 skin/ 
 var/ 
 
Magento kommer inte att skapa den databas den behöver så det måste även skapas 
en databas. När detta är färdigt är det bara att styra sin webbläsare till 
localhost/Magento och följa installationsguiden. 
 
Om det är första gången Magento installeras så finns det möjlighet att installera ett 
paket med exempeldata. Gör man detta får man en webbaffär med en del produkter 
redan är inlagda. Det är lämpligt att göra detta om det är första gången man 
installerar Magento och man vill laborera lite med systemet. (Magento 
Commerce 2009 Magento User Guide) 

MODULER I MAGENTO 

Moduler är själva kärnan i Magento. All funktionalitet på sidan, framsidan och 
administrationssidan går via en modul. Alla moduler ligger i en liknande 
mappstruktur. Syftet med detta är att man ska få ett generellt sätt att döpa klasser.  
Alla moduler som kommer med vid installation ligger i Mage och alla klasser 
börjar således med mage.  
 
Modulerna ligger i någon av dessa mappar: core, local och community. De moduler 
som kommer med när man installerar systemet ligger i core. De moduler som 
användaren själv skapar ligger i local-mappen.  Den ursprungliga tanken med 
community-mappen var att tredjeparts moduler skulle installeras där, men det går 
lika bra att installera moduler i local-mappen istället för i community-katalogen. 
Nedan visas modulkatalogens struktur: 
Mage/ 
  Catalog/ 
  -Block/ 
  -Helper/ 
  -Model/ 
  -controller/ 
  -etc/ 
  -sql 

Block 
Varje Block har en template-fil som använder de metoder som beskrivs i 
blockfilen. För varje sida som ska visas finns det lika många template-filer och 
blockobjekt.  Huvudmetoden i Block är toHtml(). Det är den metod som översätter 
blockets template-fil till HTML genom att använda metoden renderView().   
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Helper 
I Helper skapas metoder som sedan anropas i blockfilen för modulen. Syftet med 
detta är att kunna organisera koden på ett bättre sätt. Skulle inte helper-filer finnas 
så skulle man vara tvungen att skriva alla metoder som ska användas av template-
filerna i Block. Som det nu är kan man skriva metoderna i Helper och sedan ärva 
dessa metoder i Block.  

Model 
Klasserna i Model är till för att plocka ut data från databasen till programmet som 
ska använda det. Det är i Block som data plockas ut för att sedan visas på 
webbsidan, men det är i Model som datan modifieras.  

controller 
I mappen controller finns alla de klasser som håller på med logiken för affärer. Vad 
som anses vara affärslogik i Magento är dock dåligt definierat.  Den mesta 
datamoduleringen finns i Model-katalogen. 

Konfigurationsfiler för moduler 
Under etc-mappen i modulkatalogen ligger en XML-fil som heter config.xml. 
Syftet med den är att konfigurera modulen.  

Template-systemet 
En sida i Magento renderas som nästlade template-filer, vilka rent tekniskt sätt är 
block.  Template-filerna och blocken är i sin tur kontrollerade av XML-filer. 
Template-filerna använder sig av en blandning av HTML och PHP. De filerna har 
ändelsen phtml i Magento. Template-filerna ligger i en likande mappstruktur som 
de moduler som de hör till.  
 
Layout-filer  
Layoutfiler styr hur den slutgiltiga sidan ska utformas. Det finns massor med 
XML-filer som med namnet kopplas ihop med de moduler som de kontrollerar.  
Den viktigaste XML-filen är page.xml som styr standardsidans struktur.  
 
Nedanstående diagram beskriver den generella uppbyggnaden av en modul i 
Magento. View.php som ligger i core-systemet innehåller all den PHP-kod som 
visar en produkt. Catalog.xml talar om i vilken template-fil som det är möjligt att 
använda de funktioner som finns i view.php och placerar på den slutliga sidan ut 
template-blocket i  något content-block (content-block beskrivs i avsnittet nedan). 

(Kimsal, Mark 2008) 
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Bilden beskriver den generella uppbyggnaden av en modul i Magento.( Magento 
Commerce 2009 Magento Architecture) 

Reflektion över modul-systemet  
Som man förstår av ovanstående är modul-systemet komplext. Det finns inte heller 
någon dokumentation som beskriver dess funktion. Det har därför tagit mycket tid i 
anspråk för att skapa sig en bild över hur Magento är uppbyggt.  Företaget bakom 
programmet har börjat sälja support till systemet. Man kan därför anta att deras 
motiv är ett ge ut systemet under Open Source, men utan att skapa tillräcklig 
dokumentation. Därmed blir det svårt skapa sig ett e-handelsystem utan att betala 
för en supporttjänst.  
 
2.4 SKAPA  DESIGN I MAGENTO 
I följande avsnitt beskrivs hur man går tillväga för att skapa en egen design i 
Magento på sin webb-affär. Det paket som ger sidan ett utseende kallas för ett 
tema.  Magento skiljer på filer som måste vara tillgängliga för användaren och filer 
som bara används internt. Syftet med detta är att öka säkerheten på systemet.  Det 
innebär att filerna för stilmallar (CSS) och de filer som skapar logik ligger i olika 
delar av systemet.  
 
Det är möjligt att i Magento också skapa flera affärer med olika teman.  Man väljer 
vilket tema man vill använda för aktuell butik genom administrationsgränssnittet.  
Flera teman i ett paket kallas för ett interface. Ett interface beskriver utseende och 
funktionalitet för alla butiker. 

 

Teman 
Magento har möjlighet att ladda flera teman och skiljer därför på standardtemat och 
teman som inte är standard.  Standardtemat är alltid grunden för en design. 
Standardtemat måste innehålla alla filer för att bygga upp ett tema. Om ett eget 
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tema laddas utan att alla filerna har modifierats kommer de resterande filerna att 
laddas från katalogen med standardtemat.   
 
Ett tema består av följande komponenter: 
 
Layout (placering: app/design/frontend/interface/tema/layout/)  
Denna mapp innehåller XML-filer som definierar blockstruktur för olika sidor och 
kontrollerar META-information och sidokodning.  
 
Templates (placering: app/design/frontend/interface/tema/template/) .phtml-filer 
som innehåller XHTML och PHP för att skapa den logiska delen av sidor genom 
att anropa PHP-funktioner som befinner sig i core-delen av Magento. 
 
Locale (placering: app/design/frontend/interface/tema/template/)  
Här ligger alla textsträngar. Dessa är till för att på ett enda ställe kunna ändra 
språket på en hel e-handelsplats.  
 
Skins (placering: app/design/frontend/interface/tema/template/)  
Här ligger alla stilmallar (CSS) och alla JavaScript som kopplas ihop med phtml-
filerna i template-katalogen. Det är bara denna katalog som måste vara synlig för 
användarens webbläsare och därför ligger den i en annan del av systemet än de 
andra filerna. 
 
Magento delar först upp en webbsida i strukturella block. I dessa strukturella block 
är det möjligt att placera contentblock. Detta sker genom att modifiera XML-koden 
i layout-filerna. Dessa layout-filer placerar contentblock i olika strukturella block 
med hjälp av nyckelord som beskrivs nedan. 
 

 
Bilden beskriver webbsidans uppbyggnad i Magento (Magento Commerce 2009 
Designer's Guide to Magento) 
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I template-katalogen skapar man logiska block (contentblock) som man sedan 
placerar i något strukturellt block på webbsidan. Det är också möjligt att placera ett 
logiskt block i ett annat. På den e-handelsplatsen som jag konstruerat har 
inloggningsrutan lagts i header-blocket, som i sin tur ligger i det strukturella 
blocket header på sidan (se kapitel 3 för en mera noggrann beskrivning av 
inloggningsrutan).  
 
Det finns en huvud-layoutfil där de mest grundläggande logiska blocken ligger 
placerade. Den heter page.xml. Där ligger kod för att placera ut alla de logiska 
block som ligger i footer, header och main-contentblocken. 
 
Även andra logiska block har layout-filer. Ett exempel på detta är saker som har 
med varukorgen att göra. Jag har på den konstruerade e-handelsplatsen skapat en 
vertikal meny för att visa underkategorier. Hur denna placeras i ett strukturellt 
block beskriver jag i catalog.xml. Där befinner sig alla logiska block som har med 
katalogen att göra. (se kapitel 3 för en mera noggrann beskrivning av den vertikala 
menyn).  
 
Följande attribut finns i Magento:s XML-språk: 

type – Denna identifierar funktionaliteten hos blocket.  

name – Namnet gör det möjligt för andra block att anropa ett contentblock och 
göra en referens till XML-taggen via getChildHtml(). 

before (and) after – Dessa används för att positionera ett contentblock före och 
efter ett strukturellt block. 

template – Detta attribut avgör vilken template som ska representera 
funktionaliteten av det block som är angivet. 

action – Det används för att kontrollera funktioner för JavaScript. En lista över 
dessa funktioner har utlovats av Magento:s utvecklare,  men saknades vid 
tidpunkten för detta projekt.  

as – När en template kallar på ett block som innehåller ett attribute används “as”. 
Metoden getChildHtml(blocknamn) kallas från en template och refererar till XML-
tag:en med ”as” och det namn som angetts för blocket. 

reference  – Detta skapar en referens till det block som man anger namnet på 
(reference = namn). 

Filerna som beskriver placering av logiska block innehåller en blandning av PHP 
och HTML. En PHP-funktion som ofta används är -->this 
getChildHtml(’<namn>’). Denna metod kommer att placera ett logiskt block som 
har det namn som anges i metoden. Namnet skapas när man i en layout-fil refererar 
ett logiskt block till ett annat. Detta görs med hjälp av ett kommandon i Magento:s 
egna XML-språk som används i layout-filerna. Kommandot är ”name=”  namnet 
som man vill ge till det logiska blocket. 
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Sidmallarna kan också använda sig av de PHP-funktioner som ligger i core-delen 
av systemet och den katalog med samma namn som den template-fil där metoden 
används. Kopplingen mellan sidmallar och filerna i core-systemet sker med XML.  

Att skapa design med stilmallar och template-filer är bara den översta delen av hur 
modulsystemet fungerar. Alla reella funktioner ligger i core-delen av systemet. 
Syftet med sidmallarna är att anropa dessa funktioner.  

För att ge design till de logiska block som skapas med sidmallar och placeras med 
XML används stilmallar som finns i skin-katalogen. Kopplingen mellan 
stilmallarna och HTML går till på sedvanligt sätt med klass-taggar som beskrivs i 
ren HTML i template-filerna. ( Magento Commerce 2009 Designer's Guide to 
Magento) 

Nedan visas ett exempel på hur kopplingen mellan template-filer och layout-filerna 
går till. 

I Magento finns t.ex. en template-fil som heter sidebar.phtml som ligger under 
checkout/cart. Den filen ritar ut kundens kundvagn i gränssnittet och hanteras av en 
layoutfil som heter checkout.xml. Checkout.xml hanterar alla template som har 
med kundvagn och liknande funktioner att göra. Den delen som hanterar 
sidebar.phtml har följande syntax: 

<reference name = ”left”> 
<block type = “checkout/cart_sidebar” name=”cart_sidebar” 
template=”checkout/cart/sidebar.phtml” /”> 
</reference”> 

• reference name = ”left” talar om att sidebar.phtml ska placeras till höger 
• block type refererar till en klass i core delen av Magento, i detta fall 

kommer man kunna använda funktioner som är definierade till cart-sidebar 
klassen  

• name ger detta blocket ett namn, och det är sedan det namnet som kommer 
att användas när man refererar till blocket i någon template-fil ($this-
>getChildHtml('cart-sidebar')) 

• template talar om var template-filen ligger 
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3 BESKRIVNING AV UTVECKLINGSMILJÖN  

I detta projekt har jag använt mig av en Linux-Server där jag installerat en 
webbserver från apache och en PHP-motor med Zend Framwork. Jag har också 
använt en databas från MySQL. På detta har jag sedan installerat Magento. 
Utvecklingsarbetet har skett i PHP, CSS, JavaScript och HTML.  

3.1 ZEND FRAMEWORK 
Zend Framework är ett open source ramverk som bygger på PHP5 och är 
objektorienterat. Ramverket är uppbyggt enligt en princip som kallas “use-at-will” 
och bygger på en objektmodell där löst sammansatta komponenter kan användas 
efter behov. Zend Framework bygger på Model View Controller-modellen. All 
form av HTML-implementering kan styras från ett enkelt objektorienterat 
interface. Zend Framework har en uppsjö av bibliotek till sitt förfogande som 
stödjer de flesta behov som kan uppstå vid webbdesign.(Zend Framework 2009 
Zend Framework Documentation) 
 
3.2 KONFIGURATION AV WEBBSERVER 
Den grundläggande och underliggande konfigurationen som krävs för använding 
av Magento är LAMP eller WAMP. LAMP är en förkortning av Linux Apache 
MySQL PHP och är den serverkonfiguration som används när en sida i Magento 
brukas i produktionsmiljö. WAMP står nästan för samma sak med undantaget att 
W:et representerar Windows. Både LAMP och WAMP kan, förutom att användas 
till Magento, även användas till sedvanlig webbutveckling.  

Apache är en webbserver som antingen kan installeras på Linux eller på Windows. 
MySQL är en databasprogramvara som kan installeras under både Linux och 
Windows. PHP installeras till Apache för att kunna använda PHP-programmering 
på de webbsidor som körs på webbservern. PHP kan installeras både på Apache 
som körs under Windows och Linux.  

I detta arbete har jag använt Linux (Ubuntu 8.10), Apache 2.2.9, MySQL 5.0.67, 
PHP 5.2.6. För att kunna installera Magento behövs också dessa tillägg: 

”Apache rewrite module” och ”PHP curl”. Dessa tillägg beskriv i avsnitt 3.3 och 
avsnitt 3.4.  

3.3 MODULER TILL APACHE 
Apache rewrite module används för URL-manipulation. Den använder en 
omskrivningsmotor för att skriva om begärda URL:s. Den stödjer ett oändligt antal 
regler och förutsättningar för varje regel för att ge en kraftfull 
manipulationsmekanism. URL-manipulationen kan vara beroende av server-
variabler, miljövariabler, http-headers, timestamps och extern databasinformation i 
olika format som kan användas för att skapa en passande URL-matchning. 
Webbadressen är statisk i grunden men mapparna efter bas-URL:en söks inte i 
webbsidans mapp utan med omskrivningsmodulen och hämtas i vårt fall från 
MySQL-databasen. Nackdelen med modulen är att den är svårare att förstå sig på 
än en vanlig konfiguration med mapphierarki för webbsidor. 



 

 SIDAN 17 12/13/09 

3.4 MODULER TILL PHP 
PHP Curl även kallat libcurl är ett bibliotek som tillåter servern att ansluta och 
kommunicera med olika typer av servrar med olika protokoll såsom HTTP-, 
HTTPS-, FTP-, gopher-, telnet-, dict-, file-och Idap-protokoll. (Overgard m.fl. 
2005) 

3.5 STILMALLAR (CSS) 
Cascading Style Sheets (CSS, eller stilmall på svenska) är ett språk som beskriver 
utseendet på ett dokument som t.ex. typsnitt, textstorlek och färg. CSS används 
främst för att styra utseendet på HTML. Man kan använda CSS för att sätta olika 
typsnitt, färger och bakgrunder på olika klasser främst i HTML. Namnet härrör 
ifrån att det är möjligt för programmeraren att på att generellt sätt beskriva 
utseendet på flera dokument med olika innehåll.  
 
Ett XML-eller HTML-dokument har inte i sig själv någon information om 
utseendet utan består bara av text utan stilinformation. Hur dokumentet sedan 
formas med typsnitt och färger och liknade beror på CSS. Det är dock mottagarens 
webbläsare som i slutänden styr över hur dokumentet presenteras. (W3 2009 
Cascading Style Sheets) 
 
3.6 HTML 
HTML används för att presentera text i en webbläsare. För att sedan formatera 
texten används CSS (stilmall). HTML kombineras ofta med Javascipt för att skapa 
dynamik i webbsidorna.  

Filer med filnamnstillägget .htm eller.html brukar vara HTML-dokument. Filerna 
innehåller förutom text så kallade taggar, vilka talar om för webbläsaren hur 
informationen ska presenteras för användaren. Alla element startas med hjälp av ett 
”mindre än”-tecken (<) följt av taggnamnet varav det följs av ett ”större än”-tecken 
(>). Många element måste dessutom stängas med hjälp av en sluttagg. Denna 
sluttagg innehåller endast taggnamnet och är uppbyggt av </ följt av taggnamnet 
och >.  (W3 2009 HTML Working Group) 

3.7 XML 
XML är ett universellt och utbyggbart märkspråk. XML blev en W3C-
rekommendation den 10 februari 1998. XML-rekommendationen beskriver både 
strukturen på XML, men också vad som krävs av en XML-tolk. XML-koden kan 
inte definiera vilka element eller attribut som kan användas. Denna definition görs 
av en dokumentmall som antingen är intern eller länkas in i dokumentet. Syftet 
med XML är att kunna utväxla data mellan olika informationssystem. Detta görs 
genom att skicka data som ren text. (W3 2009 Extensible Markup Language 
(XML)) 

3.8 PHP 
PHP fungerar genom att koden tolkas av en interpretator som kallas för Zend 
Engine. Interpretatorn omvandlar koden till HTML som sedan kan läsas av en 
webbläsare. PHP används ofta för att kommunicera med en databas. PHP tolkar 
bara programkod som är skriven inom sina avgränsare, vanligtvis <?php ?>. 
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Anledning till detta är att man på ett enkelt sätt ska kunna bädda in PHP-kod i ett 
HTML-dokument, vilket är ett av de huvudområden där PHP används. 

Variabler använder en dollarsymbol som prefix och dess datatyp behöver inte 
specificeras i förväg. Till skillnad från funktioner och klasser är variabler 
skiftlägeskänsliga. (Overgard m.fl. 2005) 

3.9 JAVASCRIPT 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som används främst på klientsidan i 
webbtillämpningar, dvs. exekveras i en webbläsares JavaScript-motor. Då 
JavaScript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas 
Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas JavaScript i, eller inkluderas 
från, HTML-sidor. Exempel på användningsområden är kontroll av ifyllda fält 
innan formulär skickas till en server, funktioner för att visa eller dölja delar av en 
sida samt växling av annonsbilder med visst intervall. JavaScript kan även 
användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare såsom spel och 
bildbehandling. Flexibiliteten i JavaScript har gjort det till ett av de mest populära 
programspråken på nätet. (web reference 2005 The JavaScript Diaries: Part 1) 

3.10 MAGENTO SYSTEMKRAV 
På webbsidan för Magento beskrivs systemkraven som krävs. Magento ska köras 
på Apache under Linux. PHP version 5.2 eller senare måste användas. MySQL 
version 4.2 måste användas. Vid tester visar det sig att det fungerar att använda 
Magento under Windows och med andra databaser än MySQL. (Magento 
Commerce 2009 Magento User Guide) 
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4 UTFÖRANDE  

4.1 FAKTAINSAMLING  
Magento saknar i stort sett dokumentation. Detta har resulterat i att det har tagit 
lång tid att lära sig hur systemet är uppbyggt. Det finns dock en bok om hur man 
programmerar i Magento. Boken, som heter PHP| architect´s Guide to E-
commerce programming with MAGENTO och är skriven av Mark Kimsal, har 
ingått i min litteraturstudie för detta arbete.  Jag har också läst en bok om PHP som 
heter PHP 5 PROGRAMMERING skriven av Jörgen Overgaard, Ulrika Eriksson 
och Jesper Ek. Jag har också läst de guider som går att finna på Magento:s 
hemsida. Där finns en manual till hur man ska använda systemet som användare, 
alltså hur butiken ska lägga in nya produkter och administrera systemet i övrigt. 
Där finns också en guide till hur man skapar sin egen design till Magento. Det finns 
också ett ganska stort forum där jag har inhämtat en del information för att lösa en 
del problem. I övrigt har jag byggt upp min kunskap om systemet genom att läsa 
kod och på egen hand laborera med systemet.   

4.2 GENOMFÖRANDE 
De första tre veckorna av arbetet gick åt att till att läsa in all dokumentation om 
systemet och lära sig hur det är uppbyggt. Jag har också studerat en del litteratur 
om utveckling i PHP. Sedan har fyra veckor främst gått till att implementera en 
layout i Magento som så långt möjligt efterliknar företagets befintliga e-
handelssida och att börja implementera nya funktioner i 
administrationsgränssnittet.  Resterande tid har lagts på att skriva rapporten och att 
färdigställa designen.  
 
Jag har mest studerat företagets befintliga sida genom att läsa källkoden som 
genereras i webbläsaren. Den informationen har använts för att skapa en design 
som liknar den som företaget har på sin gamla sida.  Jag har, trots att jag har 
efterfrågat det, inte fått tillgång till hela källkoden för det gamla systemet så jag har 
inte haft möjlighet att i detalj undersöka hur den fungerar.  
Jag har haft fyra möten på företagets kontor i Västerås. Mötena har behandlat hur 
arbetet har gått och utarbetande av en arbetsplan.  Jag har fått löpande krav på vad 
företaget ansett ska göras inom ramen för arbetet och även fått viss handledning 
när det uppkommit problem.  
 
Jag har haft visst samarbete med en person som gjort examensarbete samtidigt på 
samma företag. Han har dock riktat in sig på att göra designen med stilmallar och 
grafik medan jag har riktat in mig på att göra template filer och skriva viss logik i 
core-systemet.  Vi har dock haft visst samarbete genom att utbyta idéer och förslag 
på lösningar på de problem som uppkommit. Jag uppskattar att jag lagt ner tre 
fjärdedelar av tiden på att utveckla fönstermallar och egna funktioner i core-
systemet samt en fjärdedel på att lägga dessa fönstermallar på sidan och designa 
dessa med stillmallar. Det kan tyckas att en stor del av arbetet skulle kunna 
klassificeras som design, men den stora insatsen har varit att hitta rätt funktioner i 
core-delen av systemet och att anropa dessa via en sidmall. När själva mallen för 
objektet finns är det relativt lätt att lägga in den mallen på den sida som kunden 
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kommer att besöka. Det som är problematiskt med utplaceringen av mallar på sidan 
är att få dessa att hamna på rätt ställe i alla webbläsare. Detta problem har dock 
min kollega ägnat sig mer åt. Jag har fokuserat på att skapa sidmallar och att 
modifiera funktioner i core-delen av Magento.    
  
4.3 DESIGN ALLMÄNT 
Den specifikation som företaget gett gällande designen är att den nya sidan som är 
baserad på Magento, i huvudsak ska efterlikna den befintliga sidan. Jag har alltså 
studerat den gamla sidan visuellt och försökt att efterlikna den när jag designat den 
nya sidan i Magento. Det har dock inte gått att använda någon kod från den gamla 
sidan då den helt och hållet bygger på ett annat system. Det gamla systemet är 
egentillverkat av företaget och bygger på webbmacro och JavaServlet. (Se avsnittet 
2.2 om e-handelssystem för en mer grundlig förklaring av det befintliga systemet.) 

När man ska börja göra en design till Magento, så är man tvungen att lära sig hur 
filstrukturen är uppbyggd och vilka filer som påverkar vad och var i filstrukturen 
de ligger. Man kan dela upp filerna som påverkar designen i följande typer av filer: 
stilmallar, template (PHP och XHTML) och XML-filer som placerar ut sidmallarna 
på sidan.  Som första steg ville jag lägga ut en logga i huvudet på sidan. För att 
lyckas med detta hittade jag den sidmall som påverkar sidhuvudet. Där lade jag 
sedan in en bild. Ett problem här var dock att sidmallen inte ligger i samma mapp 
som bilder och stilmallar. Det beror på att sidmallarna inte behöver vara åtkomliga 
för besökarens webbläsare. Sidmallarna omvandlas till ren HTML vid sidanrop, 
men bilder och stilmallar måste vara möjliga för besökarens webbläsare att komma 
åt.  För att få en dynamisk länk till katalogen där bilderna ligger har jag använt en 
intern funktion i Magento. När jag sedan placerat bilden i filen för sidmallen 
använder jag stilmallar för att placera bilden på rätt ställe i gränssnittet.  

Logotypen är vit och ligger mot en ljusröd och röd bakgrund som skiftar. 
Bakgrunden är en smal bild som upprepas många gånger i X-led. Detta 
åstadkommer man med en funktion i CSS som heter repeat. Det är också möjligt att 
upprepa bilden i Y-led vilket jag använt mig av vid andra tillfällen under 
utvecklandet av e-handelssidan.  

I ett tidigt skede upptäckte jag att HTML och CSS i Firefox och Internet Explorer 
presenteras på olika sätt. Olikheterna finns väl dokumenterade på webben, men det 
ställer till problem när det inte är möjligt att skapa designen med en generell 
stilmall. Istället är man tvungen att göra olika stilmallar för olika webbläsare. 
Några problem som uppkom under arbetet var att olika webbläsare placerar bilder 
olika, dvs. samma kod placerar bilder olika i olika webbläsare. Internet Explorer 
saknar också stöd för CSS version 3 och har inte fullt stöd för CSS version 2. 
Internet Explorer 8 som släpptes efter arbetet var färdigställt har dock fullt stöd för 
CSS version 2, men har inte stöd för CSS version 3. Däremot har Firefox 3.0 stöd 
för CSS version 3. Detta innebär att många nya funktioner som skulle ha kunnat 
göra mitt arbete lättare inte gick att använda eftersom webbsidan måste vara möjlig 
att besöka av de flesta vanliga webbläsare.  

Logotypen gick inte att placera korrekt enbart genom stilmallar eftersom den då 
inte hamnar på samma ställe om sidan visas i olika webbläsare. Loggan har en 
skiftande bakgrund som är likadan som den skiftande bakgrunden i huvudet av 
webbsidan. Om bilden då inte placeras rätt kommer den att se konstig ut eftersom 
skiftningen av den röda färgen runt loggan inte är densamma som resterande 
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skiftning i huvudet på sidan. Genom funktioner i PHP fann jag det möjligt att 
genom IF-satser ta reda på vilken webbläsare besökaren använder och därefter 
skapa olika klasser i XHTML-koden för att därefter kunna använda olika 
stillmallar för Internet Explorer och Firefox. Dock valde jag inte lösningen att 
undersöka vilken webbläsare som används vid besök av sidan för att sedan skapa 
olika stilmallar. Jag valde istället att omarbeta loggan och ge den en transparent 
bakgrund. På så vis löste jag problemet med loggans placering. Har den ingen 
bakgrund så spelar det mindre roll om den inte hamnar precis på samma ställa i 
olika webbläsare.  Företaget tyckte att det var en godtagbar lösning att omarbeta 
loggan grafiskt. 

Nästa steg i mitt arbete var utmaningen att åstadkomma runda hörn på de tabbar 
som delar in sidans olika produktkategorier. Jag löste detta genom att kapsla in den 
grafiska kategoriboxen i flera HTML-klasser. Varje klass ges en egen design med 
CSS och varje klass ritar ut en bakgrund som föreställer ett runt hörn. 
 
Det visade sig att platsen där denna HTML skapas inte är statisk, utan dynamisk. 
Sidan anropar databasen via PHP och presenterar de kategorier som existerar. Detta 
varierar beroende på hur administratören har administrerat sidan. Jag behövde då 
hitta kodplatsen som genererar den HTML och som skapar en kategorilänk och 
dess grafik i core-delen. Vid tidpunkten för mitt arbete med detta existerade inte 
någon dokumentation, men det fanns dock flertalet diskussionstrådar på Magento 
Forum med nyttig information om hur man konfigurerar kategorier. Genom att 
testa och undersöka koden hittar jag den plats där en kategorilänk definieras med 
funktionen drawItem. drawItem returnerar en sträng som representerar den HTML 
som sedan kategorisidan består av. Inom funktionen bestäms om en kategori ska 
ritas ut eller inte. Här ligger som standard även anrop till underkategorier om det 
finns sådana. Jag lade till tre taggar i strängen som genererar sidan för kategorier 
som jag sedan kan anropa med CSS och ge varsin bakgrund som sedan blir runda 
hörn.  
 
I CSS skapade jag de klasser som i sin tur har var sitt runt hörn som bakgrundsbild. 
Den kategori som har valts ska presenteras strax ovanför de andra 
kategoritabbarna. Detta innebär att man måste undersöka vilken kategori som är 
aktiv. Detta löstes genom att utnyttja den IF-sats som finns i koden. I den 
ursprungliga konfigurationen utökas kategoristrängen med ordet ”active” för att 
göra det möjligt att söka igenom en sträng av kategorier och veta vilken av dessa 
som är vald genom att kolla om den har nyckelordet aktivt. Stilmallarna innehåller 
”active”-klasser som används när en kategoribox är vald. Vid testning visade det 
sig att när man skapar en CSS-klass vid namn ”active” så anropas den kategorin 
som har nyckelordet ”active”. Den kategorin skriver då över föregående kategoris 
grafik och man får den grafiska illusionen av att den valda kategorin ligger överst 
av tabbarna. Därmed fungerar detta precis som på företagets befintliga webbsida. 
 
Bilden nedan visas hur tabbarna fungerar. Tabben för den aktiva kategorin är högre 
än de andra tabbarna, den har också en annan font för att skapa illusionen att den 
ligger ovanför de andra tabbarna.  
 

 
Bilden är tagen av kategoritabbarna från e-handelssidan 
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4.4 DESIGN I OLIKA WEBBLÄSARE 

Jag upptäckte ganska tidigt, att olika webbläsare inte följer samma standard för hur 
de presenterar de stilmallar som skrivs. Jag har i detta arbete inte hittat något 
allmängiltigt arbetssätt för att stilmallar ska få samma utseende i olika webbläsare. 
Jag har fokuserat på att e-handelssidan som skapas ska ha samma utseende i 
Firefox och Internet Explorer version 7. Därför kan jag inte garantera att sidan 
kommer att presenteras på korrekt sätt i äldre versioner av Internet Explorer eller i 
någon annan webbläsare.  
 
Jag har varit tvungen att genom olika tekniker, som beskrivs nedan, skapa olika 
stilmallar för Internet Explorer 7 och Firefox. De tekniker jag har använt för att 
göra olika silmallar för Internet Explorer och Firefox är tekniker som jag beskriver 
i nästkommande stycke. 
 
Det är möjligt att i CSS först skriva en tagg som blir giltigt för både Firefox och 
Internet Explorer. När man skriver ”#” framför taggen nedanför kommer den bara 
att läsas av Internet Explorer. Om man t.ex. skriver background color blue för att 
sedan skriva # background color yellow kommer sidans bakgrundsfärg att vara blå 
i Firefox, men gul i Internet Explorer. Det är också möjligt att med PHP-kod kolla 
vilken webbläsares som används. Då kan man genom en IF-sats dela upp sin 
HTML-kod i två delar, en för Internet Explorer och en för Firefox, för att sedan 
kategorisera dem som olika HTML-klasser. Man kan då i sin stilmall skapa olika 
design för Intenet Explorer och Firefox.   
 
4.5 FÄLT FÖR INLOGGNING  

För att kunna handla på webbsidan måste kunderna kunna registrera sig. Kunden 
anger sina personuppgifter och den adress som varan de beställt ska skickas till. 
Denna information sparas sedan i databasen. I originalkonfigurationen av Magento 
loggar användare in genom att klicka på en länk i sidhuvudet för att sedan länkas 
vidare till en inloggningssida. Företaget tyckte att detta var en alltför omständig 
lösning som enligt dem kunde innebära att kunder inte orkar registrera sig på sidan. 
Företaget ville istället skapa en inloggningsruta i huvudet på sidan. Då kan 
användaren direkt skriva in sin e-postadress och lösenord för att logga in på sidan.  

För att lösa detta började jag med att skapa en sidmall som skulle agera som själva 
basen för inloggningen. Denna placerades tillsammans med de andra sidmallar som 
har med hanteringen av kund att göra. Det är i template-katalogen och under 
customer som alla andra sådana sidor ligger, dvs. såsom den gamla inloggningen 
fungerar. Sidor för att återställa lösenord om kunden har glömt detta ligger också 
på den här platsen i katalogsystemet.   

Den nya loginsidan skapades med HTML-formulär som bas. Formulären skapar 
rutorna för e-postadress och lösenord. HTML-formuläret har ett fält där det 
definieras vad som ska hända när användaren trycker på knappen för att logga in. 
Detta fält heter action. Där anropas en intern Magento-funktion 
getPostActionUrl(). Denna skickar vektorn, som skapas av formuläret, till 
Magento:s inloggningssystem. Sedan skapas en inloggningsknapp med en bild. 
Bilden hittar man genom att anropa den interna funktionen getSkinUrl()). Denna 
PHP-funktion ger den lokala adressen till skinkatalogen där bilderna ligger. För att 
kunna formatera login-rutan i CSS så skapade jag <div class =””> taggar runt 
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formuläret. Detta innebär att man hänvisar till denna sidmall i CSS-filen. Jag 
använde också JavaScript för att kunna skriva texter i rutorna som sedan försvinner 
när kunden klickar på rutan. Kommandot som används här heter 
Varien.searchForm, vilket också är en intern funktion i Magento.  

I och med detta var själva templaten skapad. För att rita ut den nya templaten i 
gränssnittet måste man lägga in den i en layout-fil som placerar den i ett block. Jag 
lade in en referens till template-filen i customer.xml. Där kan man beskriva vilka 
block som ska ritas ut när kunden är inloggad respektive utloggad. Jag ville att min 
inloggning skulle kunna ses bara när kunden ännu inte har loggat in. Jag lade in 
dessa rader i xml-filen för att placera min login-ruta i sidhuvudet. Jag lade också in 
länkar för att kunderna ska kunna registrera sig och återställa lösenord om de glömt 
detta. Dessa sidor kom jag åt genom att använda den interna funktionen getUrl(), 
men den PHP-funktionen returnerar den direkta adressen till sidan för registrering 
och för återställning av lösenord.   

Följande kod placerar den nyss skapade inloggnings-sidmallen i sidhuvudet på e-
handelsplatsen. Som uppgetts ovan visas inloggningen bara när kunderna inte är 
inloggade. 

<customer_logged_out> 
<reference name=”header”> 
<block type=”customer/form_login” name=”mini_login” 
template="customer/form/mini.login.phtml" /> 
</reference> 
 
Därmed hade jag skapat ett logiskt block dvs. en sidmall och placerat den i huvudet 
på sidan. Men för att få inloggnings-rutan att ritas ut måste jag anropa den i 
sidhuvudets sidmall. Den interna PHP-funktionen getChildHtml (”namn på sidan”) 
anropar den nyss skapade inloggnings-sidmallen och ritar ut den i huvudet på 
sidan. I och med att den nya inloggningen är utritad måste den designas med 
stilmallar. Detta måste ske för att den ska placeras på rätt plats i gränssnittet och för 
att den ska få rätt storlek.  Det löste jag genom att lägga in några taggar i boxes.css-
filen. Den filen innehåller all design av alla logiska block på e-handelssidan. Dessa 
rader kod placerar login-rutan till höger i huvudet på e-handelssidan och ger den 
även rätt storlek. Jag placerade också en bakgrund på blocket.  
 
.mini_login{ 
float:right; 
background:url(../images/console/loginbox.png) 
height:64px; 
padding-left:12px; 
padding-top:13px; 
width:350px; 
} 
 
Den arbetsgång som beskrivs ovan är en ganska generell metod när det gäller att 
skapa egna logiska block och placera dem i Magento. Nedan visas resultatet av den 
inloggningsruta som skapats. Utseendet på knapparna och ramen på rutan kommer 
från företagets tidigare sida. De är bara något modifierade när det gäller storleken 
för att passa in i den nya designen.  
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Bild tagen av inloggningsrutan från e-handelssidan  

4.6 FÄLT MED LÄNKAR 
I den ursprungliga webbsidan har företaget länkar direkt under kategoritabbarna. 
Kontakt, Kundservice och Köpvillkor är de länkar som ligger där. Dessa ligger på 
en blåvit, skiftande bakgrund. För att anropa denna i 2-column.left-layout, som är 
den layoutmodell som jag valt som standard för min e-handelssida, placeras ett 
PHP-anrop i filen 2-col.left.phtml. Den filen finns i template/page/ i 
katalogstrukturen och utgör den mittersta delen av sidan vilken är den mest 
dynamiska. Från administrationsdelen i Magento kan man definiera vilken 
layoutmodell som ska används utifrån ett antal färdiga grundstrukturer. 

Följande kommando används för att lägga in den nya sidmallen i 2-col.left.phtml. 

<?PHP echo $this->getChildHtml('middlecontainertoplink') ?>  

'middlecontainertoplink' refererar till filen middlecontainertoplink.phtml, som jag 
skapat och där jag planerar att lägga in mina länkar. Magento hittar filen genom att 
den är refererad dit via XML i en layoutfil. Jag använde mig av ett exempel i filen 
catalogsearch.xml som innehåller referens-taggar vilkas namn refererar till en 
sidmall. 

”middlecontainertoplink.phtml” byggs upp med taggar som innehåller länkar. Jag 
skapade en CSS-fil kallad infolinks.css. Den placerades bredvid andra CSS-filer i 
Magento/skin/console/console/css/-mappen. I filen page.xml beskrivs var alla 
stilmallar ligger och det är på så vis som kopplingen mellan sidmallar och 
stilmallarna sker. Page.xml är den mest grundläggande XML-filen och den 
beskriver generella egenskaper för Magento. Jag lade till en ny rad i den nya filen 
infolinks.css. Därefter använde jag befintlig CSS för inspiration och testning. Jag 
använde även en del sidor på webben som beskriver CSS för att få länkarna i rätt 
ordning och med samma form och bakgrundsbild som företaget har på sin 
befintliga sida. 

Genom att studera den inbyggda funktionaliteten för CMS-sidor för 
felmeddelanden, information m.m. som finns i Magento noterade jag att samtliga 
sidor ligger i en undermapp till Magento-katalogen. När man länkar till dessa sidor 
behöver man inte anropa den fulla länken till undermappen utan det räcker att ange 
sidans namn direkt. Inbyggd funktionalitet för att skapa sådana sidor finns i 
Magento. Man ser dock inte dessa sidor i katalogstrukturen eftersom Magento 
använder PHP-funktioner för att undersöka om sidorna finns registrerade i 
databasen. I administrationsdelen har administratören sedan möjlighet att infoga 
sidor.  
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4.7 ÄNDRING AV STARTSIDA 
Företagets ursprungliga sida har inte någon startsida, men det har Magento som 
standard. Den start-sidan är inte någon av de kategorier som finns inlagda i 
systemet. Jag ville dock att användaren ska skickas till kategorin start och inte till 
den start-sida som användaren annars skulle hamna på när sidan besöks. Därför 
ändrade jag i Magento/index.php så att webb-läsaren länkar direkt till 
Magento/start.html. Jag letade efter information om hur man i PHP tar fram sin 
nuvarande adress oavsett var servern är placerad. Jag fann sådan information i 
boken om PHP (Overgard m.fl. 2005). Om adressen slutar med ”/Magento” så 
innebär det att man skickas till /Magento + ”start.html”. det beror på att man inte 
ska hamna på startsidan i Magento utan i kategorin start när sidan besöks. När 
sidan väl kopplas till en bokstavsdomän, troligen ”www.console.se”, behöver detta 
ändras eftersom sidans URL vid det tillfället inte slutar med Magento.  

4.8 FÄLT FÖR ATT SKICKA E-POST 
Det finns en inbyggd ”Kontakta oss”-form i Magento. Denna passar dock inte 
företaget. Den befintliga sidan innehåller två HTML-fält för e-post. Det ena med 
allmänna frågor och beställningar, det andra med tekniska frågor till 
supportavdelningen. Jag skapade här två nya e-post-fält i HTML. Eftersom 
informationssidorna skapas som CMS-sidor, som läses av Magento, går det inte att 
använda PHP. Därför var det inte möjligt att konstruera en serverlösning för e-post 
utan jag måste förlita mig på att användaren har ett eget program för e-post på sin 
dator. Funktionen nedan kommer att använda det program för e-post som 
användaren har för att skicka den text som han/hon skriver in i en textruta.  

action=mailto:youremail@email.com 

4.9 REKLAMBANNER I SIDHUVUDET 
För att implementera företagets reklambanner i Magento krävs en ny sidmall. Den 
läggs sedan in i huvuddelen på e-handelssidan. Det skapas därmed en objekt-tagg 
som i sin tur använder PHP-anropet !this getSkinUrl(’<filväg från mappen 
images till .swf-filen>’.  Denna funktion ger en adress till den katalog som 
innehåller bilder i Magento. Om man inte använder den funktionen skulle man 
statiskt behöva ange var katalogen ligger. 

För att skapa en vertikal lista av banners längst den högra kanten av webbsidan 
omslöt jag mittendelen av sidan med en tagg. Den nya taggen med ”rightbanners” 
sätts med hjälp av stilmallar för att flyta till höger. Den befintliga filen boxes.css 
har redan page.xml definierad och används för att designa klassen ”.rightbanners”. 
Här använde jag vanlig CSS-positionering för att få bannern att hamna symmetriskt 
på webbsidan.  

4.9 UNDERKATEGORIER 
Företaget har på sin befintliga sida en funktion som listar underkategorier för den 
valda kategorin. Den sidan har också en funktion för att lista alla underkategorier 
som finns i systemet under startkategorin. För att implementera dessa funktioner i 
Magento krävdes att jag skapade en ny template-fil som jag sedan placerade i 
vänstra delen av sidan.  Den sidmall som beskriver vänster-kolumnen på e-
handelsidan heter 2-col-left.phtml. Jag skapade en egen sidmall som jag kallade för 
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vert_nav.phtml, och jag placerade den med XML i vänsterkolumnen på webbsidan. 
I 2-col-left.phtml skrev jag sedan anropet echo $this->getChildHtml(“left”) som 
placerar min sidmall i vänsterkolumnen. XML-filen som placerar 2-col-left.phtml i 
vänsterkolumnen heter catalog.xml. Det är också i den filen jag döper min sidmall 
till left.  
 
$_categories=$this->getCurrentChildCategories(); 
  <?foreach ($_categories as $_category): 
   if($_category->getIsActive()): 
echo '<a class="subcat" href="'.$this->getCategoryUrl($_category).'"><span>'.$this-
>htmlEscape($_category->getName()).'</span></a> \n'; 
   endif; 
  endforeach; 
 
Denna funktion fungerar så att den först skapar en lista med alla underkategorier 
med funktionen getCurrentChildCategories. För varje nivå av kategori kommer den 
att skapa en lista med underkategorier. Sedan kollar den vilken kategori som är 
aktiv. Den aktiva kategorin är alltså den som kunden valt och det är för den det ska 
ritas ut underkategorier. När den kategorin har hittats så genereras namnet och 
adressen till kategorin. När sedan en underkategori väljs så kommer dess 
underunderkategorier att visas. För att detta sedan ska ritas ut på ett för kunden 
attraktivt sätt designas genererad lista med stilmallar.  
 
Bilden nedan visar hur funktionen för underkategorierna fungerar. 
Underkategorierna för en vald kategori visas. Om man sedan väljer en 
underkategori kommer den kategorins produkter att visas och en lista över den 
kategorins underkategorier listas inskjutet från den aktiva kategorin.  
 

 
Bild tagen av underkategorierna från e-handelsidan 
 
4.10 WEBBSIDANS VÄNSTERKOLUMN 
I webbsidan vänsterkolumn lade jag underkategorierna till de olika kategorierna. 
Hur underkategorierna fungerar beskrevs i föregående avsnitt. Jag lade också in 
länkar till nyheter och en länk till ett existerande forum. Företaget har för 
närvarande inget automatiskt nyhetssystem utan skriver in nyheter manuellt. Jag 
gjorde en CMS-sida där det är möjligt att skriva in nyheter från 
administrationsdelen av Magento. Företagets befintliga sida har också en funktion 
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som visar de senaste skrivna inläggen på forumet. Detta är ingen funktion som jag 
har haft möjlighet att utveckla inom ramen för detta arbete, men det skulle vara 
möjligt att använda någon RSS ström som sedan visas på sidan. Jag flyttade också 
den existerande boxen för nyhetsbrev, vilket innebär att nyhetsbrevet utformas från 
administrationsdelen av Magento. Jag lade också in företagets omdöme från 
prisjakt.se dvs. en sida där kunder kan ge företag betyg. Jag skrev även ett 
JavaScript som visar betyget uttryckt i antal stjärnor.  

4.11 BACKUPSYSTEM 
Magento har möjlighet att göra backup från administrationsdelen. Den backupen 
inbegriper enbart kundregister och konfiguration som görs från 
administrationsdelen dvs. all data som ligger i databasen. Detta inkluderar dock 
inte teman, layout, interface och bilder. Ett undantag är de sidor som man skapar 
från administrationssidan och som lagras i databasen. Backup på detta görs enklast 
genom att göra en kopia av Magento-katalogen och en kopia av Magento:s databas. 
Den rätta metoden är dock att flytta de filer man själv skapar till egna kataloger för 
att sedan göra en säkerhetskopia av dessa. Eftersom Magento:s katalog har nära 
100 Mb i utrymme så är det inga direkta problem att göra en kopia av hela mappen. 
Det blir dock lättare att flytta sina ändringar till en ny Magento-server om man kan 
särskilja vad som är standardfiler och vad som är filer som man själv skapat eller 
ändrat.   

4.12 AUTOMATISK UPPDATERING 
Vid tidpunkten för genomförande av examensarbetet var Magento konfigurerad för 
att automatiskt hämta uppdateringar utan att fråga administratören. Magento-
konfigurationen uppdaterades därför med jämna mellanrum. Detta orsakade 
problem i arbetet ungefär sex veckor in i projektet. Ovetande om att 
uppdateringarna ändrar kod i grundkonfigurationen hade jag byggt systemet genom 
att modifiera Magento:s grundkonfiguration. Problemet som uppkommer vid 
automatiska uppdateringar är att Magento ersätter standardmapparna och om man 
har gjort sina egna förändringar där  kommer det att försvinna. Lyckligtvis hade jag 
säkerhetskopierat och kunde därför återställa servern med Magento efter ett mindre 
tidsbortfall. Den korrekta metoden att undvika detta missöde är att göra 
kontinuerlig backup, men bäst är att undvika att modifiera kod i /core, /app/default 
eller /skins/default, dvs. i grundkonfigurationen av Magento. Man ska således 
skapa en egen mappstruktur med sina egna filer i en mappstruktur skilt från 
grundkonfigurationen av Magento.   

Den enklaste metoden är att göra en kopia av ”default-mappen” och ge den ett eget 
namn. Kopian placeras bredvid ”default-mappen”. Sedan anger man detta tema 
från administrationsdelen av Magento. Detta gäller för skin och design. Vad det 
gäller /core delen av Magento ska de filer man skapat eller ändrat i /core/Mage 
placeras i local/ med namnet Mage. /local/Mage kommer att läsas först. Om det 
saknas någon fil här läser Magento från core/Mage. Endast de filer som man ändrat 
behöver placeras i /local. I stället för att urskilja de filer man själv har skapat eller 
ändrat i core-delen av Magento kan man skapa en kopia av hela core/Mage-mappen 
och lägga den i  /local/Mage.  

Man måste alltså skapa ett eget tema och flytta de egna funktioner man skapat i 
core-delen. Som jag beskriver i avsnitt 2.3 behöver man bara lägga in de filer från 
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standardmapparna som man har förändrat. Magento kommer först att läsa det valda 
temat och om någon fil saknas så läses den filen från standardmappen.  

4.13 SKALNING AV BILDER 
Magento skalar standardmässigt om bilder vilket ställer till problem eftersom det 
innebär att bilder som läggs in för att visa produkter och kategorier blir 
förvanskade. När en bild inte visas i sin original-storlek så kommer den inte att 
visas på ett snyggt sätt. Därför var jag tvungen att lista ut var Magento skalar om 
bilder och skriva om den funktionen så att bilder inte längre skalas om. Det visade 
sig att funktionen heter resize och ligger i lib/Varien/Image/Adapter/Gd2.php. Den 
modifierade jag så att den alltid ändrar storleken på bilderna till den storlek de hade 
i original, dvs. att den inte längre förminskar bilderna.  

4.14 FÄRDIGA TILLÄGGSMODULER  
Svenskt språk-paket - Locale_Mage_community_sv_SE 
Detta är ett tillägg som ger en svensk översättning av webbsidan. Dock är modulen 
för den svenska översättningen ännu bara i en ofärdig testversion. Det är således 
ingen översättning som skulle fungera att använda på en seriös e- handelssida. Det 
är väldigt mycket text att översätta så det är inget som jag har gett mig in på.  
 
Nyligen inlagda produkter Thirty4_CatalogNew 
Denna modul bidrar med en egen produktsida där de senaste produkterna som 
administratören lagt till under de senaste 30 dagarna visas. Detta är intressant för 
den kund som söker de senaste varorna inom en viss produktkategori. En 
databasquery(SELECT) utförs med specifika villkor för produktens 
tillverkningsdatum. 
 
Bäst säljande produkt  
Det finns en modul för att visa den bäst säljande produkten. Anledningen till att jag 
ville ha en sådan modul var att företaget har det på sin befintliga sida. Jag fick dock 
aldrig möjlighet att lägga in modulen för att visa bäst säljande produkt eftersom det 
tillägget kostar pengar och företaget inte ville betala 50 $ för att få den funktionen 
på sin e-handelsplats.  
 
Betalsystem 
Det finns redan färdiga moduler för att betala med PayPal (se avsnitt 1.2 för en 
förklaring av PayPal). Det lanserades under utvecklandet av e-handelssidan också 
en modul för Kreditor som är en lösning för att betala mot faktura. Kreditor är den 
betalningstjänst som företaget använder sig av på nuvarande sida så det var 
naturligt att de ville ha den funktionen även på den nya webbsidan.  
 
Under arbetet med e-handelssidan hann jag aldrig gå in på hur lång tid som kan 
behövas för att utveckla egna moduler för de andra betalningslösningar som 
företaget använder. Jag bedömde dock att det skulle ta betydligt mer än tio veckor 
för att utveckla en sådan lösning. Det kändes därför inte rimligt att hinna med att 
utveckla de betalningslösningar som inte finns färdiga under de tio veckor som 
detta projekt skulle ta i anspråk.  
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4.15 UTVECKLING AV EGEN MODUL I CORE-
SYSTEMET 
Jag började designa en modul som ska göra det möjligt att från 
administrationsgränssnittet markera flera beställningar. Modulen ska sedan 
generera en fil som är formaterad på så vis att det är möjligt för Posten AB:s 
program Packsoft online att skriva ut och beställa frakt till dessa beställningar. Alla 
moduler i Magento ligger under app/code/core/Mage/ och har följande 
mappstruktur: 

Block / 
Helper / 
Model / 
controller/ 
etc / 
sql  
 
Detta kan ses som en ritning för hur en modul i Magento ska organiseras. För att 
sedan skapa min modul för Packsoft användes denna ritning och katalogen 
Packsoft skapades. Den ska inte ligga i app/code/core/Mage utan i app/code/local 
där moduler som inte finns som standard i systemet ligger. I mappen Packsoft 
skapades en katalog Example. Detta är för att den första katalogen som skapas ger 
en ny namnrymd. Inom en namnrymd måste alla metoder och variabler ha unika 
namn.  
 
I mappen app/code/core/Mage är Mage den namnrymd som används. Detta innebär 
att när en katalog med namnet Packsoft skapas i app/code/local/Packsoft så skapas 
en ny namnrymd med namnet Packsoft.  
 
I min Example-katalog skapade jag underkatalogerna Block/ och etc/. För att 
Magento ska se den nya modulen så skapas en XML-fil i etc katalogen. Den ser ut 
på följande vis: 
 
<?xml version=”1.0! encoding=”UTF-8!?> 
 
<config> 
 
<modules> 
<Packsoft_Example> 
<version>0.1.0</version> 
</Packsoft_Example> 
</modules> 
 
<global> 
<blocks> 
<Packsoft_Example> 
<class>Packsoft_Example_Block</class> 
</Packsoft_Example> 
</blocks> 
</global> 
 
</config> 
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Denna fil talar om för Magento vad den nya modulen heter, vilka kataloger den har 
och vilken version den är i. Går man in i administrationsdelen av Magento och 
sedan in i System->Configuration>Advanced syns Packsoft i listan över andra 
moduler.  
 
För att se en utskrift från den nya modulen skapader jag en testfil. Jag skapade 
sedan en fil som heter View.php i block-katalogen. Först i filen skrev jag class 
Packsoft_Example_View extends Mage_Core_Block_Template och skapade sedan 
en metod som bara returnerar en textsträng. Detta är än så länge i teststadiet då 
modulen är långt ifrån färdigställd. Alla klasser ärver Mage_Core_Block_Template 
för att kunna använda standard funktionerna i Zend Framework. 
 
För att anropa modulen så att utskriften syns på sidan skapade jag en Template-fil. 
Template-filen anropar metoden med kommandot get_class($this) och anropar 
sedan till metoden $this->testMetod(). Sedan lade jag in min nya Template som 
vanligt med XML och placerade den på huvudet på sidan.  
 
Jag kom inte så mycket längre med Packsoft-metoden eftersom det inte finns någon 
dokumentation. Det tog mycket tid bara att lära sig att skapa ett skal till en modul. 
Nästa steg är att skapa en metod som plockar ut beställningar ur databasen och 
sedan lägger den informationen i en fil.  
 
4.16 DISKUSSION 
Vid tidpunkten för genomförandet av detta examensarbete saknades dokumentation 
om Magento. Det gäller inte minst struktur och hur systemet är sammanlänkat.  Jag 
fick därför pröva mig fram och leta information på bloggar, på Magentos 
begränsade hjälpsida och i forum om Magento. Beroende på hur dokumentation 
kommer se ut i framtiden kan den som överväger att använda plattformen 
bestämma om det är värt den extra tid det tar att lära sig systemet genom att själv 
laborera med det istället för att ta del av dokumenterad information. Det saknas 
också i skrivande stund beskrivning av vilka interna Magento-funktioner som är 
tillgängliga för användaren. Det har därför tagit mycket tid i anspråk för att lista ut 
hur man utför vissa saker. Jag har förvisso hittat en bok i hur man ska utveckla i 
Magento (Kimsal, Mark 2008). Ett problem med boken är dock att den mest är 
inriktad på att beskriva på en ganska nivå generell hur Magento är uppbyggt och 
endast ytligt berör hur man skapar egna moduler till Magento. Boken har gett en 
del hjälp när det gäller att skapa en förståelse för hur Magento är uppbyggt, men 
har inte gett någon direkt hjälp till att skapa ett eget gränssnitt.  

Jag kan konstatera att jag inte har nått alla de mål som sattes upp vid arbetets 
början. Detta beror i huvudsak på att företaget inte har satt sig in i Magento och 
därför inte insett hur lång tid det tar att utvckla en e-handelssida i Magento. 
Eftersom det tog mycket tid bara att lära sig systemet så blev det inte så mycket tid 
över för att utveckla alla de moduler som företaget ville ha. Jag har skapat en 
design i Magento som är likadan som företagets gamla e-handelsplats. Jag har för 
detta skrivit många egna template-filer och även skrivit en del egna funktioner i 
core-systemet av Magento. Jag har också börjat skriva en egen modul i core-
systemet. Den modulen ska göra det möjligt att generera en fil av beställningar för 
att sedan kunna skriva ut pack-sedlar för postförskott. Jag har skapat en modul som 
kan plocka ut ordrar från Magento:s databas, men den modulen är ännu inte riktigt 
färdigutvecklad. Jag har under de tio veckor som detta examensarbete pågått inte 
hunnit börja utveckla moduler för betalningslösningar. Det har under arbetets gång 
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kommit en del färdiga lösningar för betalningar som man kan använda sig av. 
Sådana lösningar har dock inte kommit till alla de betalningslösningar som 
företaget i dagsläget använder sig av.  

Min bedömning är att företaget hade dålig kunskap om Magento och har därför 
varit för optimistiska när de ansåg att 10 veckor var tillräckligt för det de ville 
uppnå med projektet. De har heller inte kunnat ge någon direkt handledning i 
arbetet eftersom de inte har tillräcklig kompetens inom ex-jobbets område. Detta 
ledde till att arbetet tog längre tid än det annars skulle ha kunnat göra.  

Trots detta har arbetet gett mig erfarenhet och tillfälle att tillämpa mina teoretiska 
kunskaper på en praktisk uppgift. Jag har under arbetet lärt mig hur Magento 
fungerar på en grundläggande nivå. Om jag i dagsläget skulle göra en liknande e-
handelssida skulle den utvecklingstiden bli betydligt kortare.  

Jag har med mina erfarenheter från detta projekt gjort en generell tidsplan för att 
utveckling av e-handelsplats i Magento. Denna tidsplan bygger på att man har 
tillräckliga baskunskaper om Magento.  

En vecka beräknas gå åt till att specificera systemet. Att skapa en design som är 
helt fungerande i alla webbläsare som används av den största kundbasen (dvs. 
Internet Explorer version 6 – 8, Firefox version 2 – 3 och Safari) uppskattar jag till 
ca 12 veckor. Med design avses att man även kommer att vara tvungen att skapa 
egen funktionalitet i systemet.  Vill man sedan skapa egna moduler för t.ex. 
betalningslösningar bedömer jag att det kommer ta minst 20 veckor. Företaget som 
har betalningslösningen Kreditor har jobbat med sin modul till Magento i cirka ett 
halvår och då antar jag att fler än en utvecklare arbetar med detta.  

Om man däremot kan nöja sig med att utgå från standardtemat i Magento och bara 
göra små förändringar är det enligt min uppfattning möjligt att skapa en fungerande 
e-handelslösning på åtta till tio veckor.  
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Det kan konstateras att det är möjligt att med hjälp av Magento bygga avancerade 
e-handelssidor för webbaffärer. Systemet är dock väldigt dåligt dokumenterat och 
utvecklaren måste lägga ner mycket tid på att lära sig hur systemet är uppbyggt. 
Jag kan nu, med facit i hand, konstatera att systemet är uppbyggt på ett väldigt 
modulärt sätt och att koden är strukturerad på ett sinnrikt sätt.  

Det är i skrivande stund på väg att komma ut en del olika moduler för de 
betalsystem som är vanliga på den svenska marknaden. Det innebär att det blir 
mycket enklare för de handlare som vill bygga upp ett nytt system med hjälp av 
Magento. Jag bedömer dock att produkten ännu är lite väl ung för att vara ett 
seriöst alternativ för småföretagare som vill utveckla en ny webbshop. Trots det 
kan man se många konsulter på marknaden som erbjuder sig att konfigurera en 
webbaffär med hjälp av Magento och det för en ganska hög kostnad.   

Min bedömning är att vi inom en nära framtid kommer att få se många webbaffärer 
som bygger på Magento.  

Även om man vill skapa en helt unik e-handelsplats med egen utvecklad 
funktionalitet är Magento en bra grund för ett sådant utvecklingsarbete.    

Jag har under detta examensarbete främst fått lära mig att sätta mig in i 
avancerade system och modifiera dem. Det är en kunskap som jag tror jag kommer 
ha stor nytta av i framtiden. I utbildningen har det mest handlat om att skapa egna 
program från grunden. Nu har jag fått lära mig de tekniker som används för att 
utveckla programvara för webben.  

Företaget har nu en e-handelssida i Magento som är möjlig att använda för sin 
försäljning. Det arbete som återstår är att färdigställa moduler för de 
betalningstjänster som de vill använda. Det är troligt att det även kommer moduler 
till de andra betalningstjänsterna som företaget använder. Min bedömning är dock 
att Magento erbjuder företaget en mycket bättre e-handelslösning än det gamla 
systemet, för att hålla koll på försäljningsstatistiken och för att sköta beställningar.  
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