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Sammanfattning
Den här rapporten behandlar ett examensarbete där målet var att programmera en 

projektdatabas och projektöversikt åt Milton Medicinteknik KB. Syftet var att dess 

projektgrupper ska kunna komma åt att granska sina filer samt se filernas relationer med 

varandra, genom inloggning på en hemsida. Språken som användes var MySQL för att 

hantera databasen, PHP för att kommunicera mellan hemsidan och webbservern, HTML för 

att formatera webbsidorna och ActionScript 3 som är Flash programmeringsspråk för att 

programmera projektöversikten. 

I huvuddelen av rapporten är det beskrivet hur projektöversikten och projektdatabasen 

fungerar. Från hemsidan kan man ladda upp filer som hanteras av projektgrupper och 

användare med rätt rättigheter. Det finns tre typer av behörighet som användarna kan ha: 

Administratör som kan skapa användare och projektgrupper, projektledare som ansvarar för 

sin egen projektgrupp samt vanliga användare som endast kan ladda upp och länka filer i sin 

egen projektgrupp. Projektöversikten tillåter att användarna på ett överskådligt sätt kan se 

hur filerna som de har rättighet att se är länkade med varandra, lägga till och ta bort egna 

filer samt se deras innehåll.



Förord
Denna rapport är skriven som den avslutande delen i kursen examensarbete på Linköpings 

Tekniska Högskola våren 2009 av David Erkstam. Då ”studenten” nämns i rapporten 

refererar det alltid till författaren David Erkstam. Handledaren på företaget är Sven Milton och 

totalt har företaget tre anställda fast det var bara handledaren som var i kontakt med 

studenten under arbetet. 
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1. Inledning
Kunden och företaget Milton Medicinteknik KB arbetar med utveckling och rådgivning för 

medicinteknisk utveckling. Inom utvecklingen kan de hjälpa till med val av mätmetoder, 

alternativa lösningar, utveckling och säkerhetsaspekter. De kan också ge rådgivning om 

finansiering av projekt samt kommersialisering av resultat och affärsutveckling. Som 

teknikstöd kan de ordna med garantiservice, dokumentation, servicekurser och så vidare. De 

kan även ta hand om service för medicinteknisk utrustning i form av logistik, transporter, 

underhållsåtgärder och dokumentering. Slutligen kan de göra översättningsarbeten av 

presentationer, broschyrer, märkning, manualer och så vidare mellan svenska och engelska. 

1.1 Bakgrund

I sitt arbete kan Milton Medicinteknik KB hantera främst dokument men även andra typer av 

filer rörande till exempel patentinformation åt sina kunder. De förvaras då på företagets 

server och är varken lättåtkomliga eller lättöverskådliga av företaget eller dess kunder. Det är 

då önskvärt med ett system som tillåter en bra överblick över dessa filers innehåll så väl som 

sammanhang.

1.2 Syfte

Syftet var att programmera en projektöversikt åt de utvecklingsprojekt som är kunder till 

Milton Medicinteknik KB. Projektöversikten skulle tillåta att endast inloggade användare med 

de nödvändiga rättigheterna skulle kunna se filerna i projekten samt hur de är länkade med 

varandra. Detta skulle göra det lättare för projekten att hantera sina filer och se hur de 

hänger ihop. 

Gränssnittet på kundens hemsida skulle tillåta att en administratör med lätthet kunde skapa 

användare med olika behörighet samt projektgrupper. Användarna skulle kunna tillhöra de 

olika projektgrupperna och kunna vara projektdeltagare eller projektledare i gruppen. De filer 

som laddades upp skulle kunna tillhöra olika projektgrupper, vara länkade med varandra och 

varje användare skulle kunna ha individuella rättigheter att se innehållet i varje fil. En 

projektöversikt skulle skriva ut dessa relationer mellan filerna, för de rätta projektgrupperna 

och användarna med rätt behörighet. En projektledare skulle vara ansvarig för att ge ut de 

individuella rättigheterna till alla användare i sin projektgrupp. 
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1.3 Metod

Planeringen av arbetet utfördes först med ett möte mellan handledaren och studenten där 

alla tankar om vad handledaren ville ha utfört med arbetet togs upp. Därefter skedde 

telefonkontakt mellan handledaren och studenten ungefär en gång i veckan för att stämma 

upp om att arbetet gick framåt i en bra takt. I slutet av arbetet skedde ett till möte mellan 

handledaren och studenten för att tillåta att studenten presenterade en genomgång hur 

systemet avslutningsvis fungerade och samtidigt ge handledaren en chans att undersöka att 

allt stämmer enligt de överenskomna kraven.

1.4 Källor

Eftersom en stor del av arbetet låg i webbprogrammering var den huvudsakliga källan 

W3Schools [1]. Författarna för sidan är Hege Refsnes, Ståle Refsnes och Jan Egil Refsnes 

som har 7, 6 respektive 30 års erfarenhet av programmering och datavetenskap. De erbjuder 

kostnadsfria handledningar samt referenser till funktioner för att lätt lära sig och friska upp 

minnet om de olika programmeringsspråken inom webbprogrammering. I det här arbetet 

användes handledningarna för PHP, SQL, HTML, och Flash. Mycket information har dock 

kommit från hemsidorna för utvecklarna av språken då de dels har mycket dokumentation 

om alla funktioner och artiklar om bra användning. Vissa artiklar på Internet har också valts 

då de har gett en bra inblick i någonting och är skriva av till exempel redaktörer på kända 

hemsidor.

Den huvudsakliga delen av arbetet bestod av programmering av projektöversikten, som 

programmerades i ActionScript 3. Hemsidan för ActionScript [2] erbjöd några handledningar 

och intressant läsning för att få grundläggande förståelse för programmeringsspråket. Dock 

användes huvudsakligen Adobes ”ActionScript 3.0 Language and Components Reference” 

[3] som referens. Där kunde man få information om de olika funktionerna och klasserna. 

Författarna till sidan är anställda på Adobe som arbetar med att utveckla ActionScript 3. 

1.5 Struktur

Den här rapporten riktar sig främst till personer med grundläggande kunskaper inom 

programmering. De flesta begreppen förklaras när de används men det förutsätts att läsaren 

till exempel vet vad ett programmeringsspråk är. Målet är att läsaren ska kunna följa alla 

delar bakom arbetet från de inledande kraven till designen och det huvudsakliga arbetet. 

Rapporten är uppdelad i de olika delarna av arbetet som databasen, webbgränssnittet och 

projektöversikten. I kapitlen krav, design och implementation är dessa delar bakom arbetets 
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olika delar beskrivna. Avslutningsvis är den testning som utfördes av systemet när det var 

färdigt samt de slutsatser som kunde dras av resultatet. 
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2. Krav
Eftersom handledaren på Milton Medicinteknik KB inte hade en klar bild över hur han ville att 

projektöversikten och databasen skulle se ut gick början av arbetet ut på att diskutera fram 

en sådan mellan student och handledare. Då företaget är litet med totalt tre anställda och 

ingen av dem är datatekniker behövde studenten uppskatta omfattning och tidsbehov för de 

enskilda delarna.

Den ursprungliga diskussionen mellan studenten och handledaren byggde på vad som stod i 

annonsen. Handledaren ville ha en hemsida som användare kunde logga in på och där ladda 

upp filer till en databas. Filerna skulle sedan kunna ses, editeras och ”länkas” av inloggade 

användare. Att filer skulle kunna ”länkas” med varandra beskrevs det som att filer som hade 

med varandra att göra, till exempel äldre versioner av en fil eller bilder tillhörande ett 

dokument skulle kunna ritas ut som barn i en trädstruktur. 

I databasen skulle filerna vara separerade mellan olika projektgrupper med tillhörande 

projektledare och projektdeltagare. Varje projektgrupp skulle ha sin egen projektöversikt som 

ritar upp en separat trädstruktur för de filer som tillhör projektgruppen. De enda kraven på 

projektöversikten var att den skulle vara snygg och prydlig samt att varje projektledare skulle 

kunna editera dess utskrift.

Inom en projektgrupp skulle varje användare också kunna ha separata rättigheter för varje fil. 

Filerna skulle också kunna delas av projektgrupperna.  

Här nedan följer de krav som fastställdes för de olika delarna av arbetet. De presenterades i 

form av en kravspecifikation som lämnades in till handledaren och därefter godkändes. Det 

fanns inga krav på val av programmeringsspråk. 

2.1 Databasen

Det som var viktigt att veta om databasen var om någon extra information om användarna, 

filerna eller projektgrupperna behövde sparas. Till exempel om handledaren ville att systemet 

sparar ner förnamn och efternamn till användarna. Handledaren hade dock inga synpunkter 

så det bestämdes att kraven för databasen var att den skulle fungera felfritt utan onödig data. 

Onödig data skulle till exempel kunna vara just efternamn på användarna eller dålig design 

som leder till ”luckor” i tabellerna. Detta är beskrivet mer i detalj i kapitel 4.1.1 om 

normalisering. 
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Det bestämdes att för varje tabell skulle följande information lagras. Tabellernas namn är 

skrivna i fetstil.

Användare: Användarnamn, lösenord, behörighet (administratör, projektledare eller 

projektdeltagare) och projektgrupp.

Filer: Själva filen, vilka projektgrupper den till hör och vilka användare som har rättighet till 

den.

Projektgrupper: Projektgruppens namn och de variabler som styr uppritandet av 

projektöversikten (till exempel storleken och färgen på linjerna som representerar grenar i 

trädstrukturen).

2.2 Webbgränssnittet

Det övergripande kravet på webbgränssnittet var att det skulle var lättöverskådligt. Den 

ursprungliga hemsidan hade en enkel design. 

2.2.1 Administratör

Det bestämdes att en användargrupp skulle vara administratörer vilka kunde se och 

manipulera allt innehåll i databasen. De speciella rättigheterna för en administratör skulle 

vara att skapa, editera och ta bort alla projektgrupper, användare och filer. Han/hon ska även 

ha rättighet att ändra länkarna mellan filer och vilka projektgrupper filer tillhör. Om en 

administratör är en medlem i en projektgrupp har den samma rättigheter som en 

projektledare, alltså att editera den projektgruppens projektöversikt. 

2.2.2 Projektledare

Projektledarna skulle vara de som tar hand om och ansvarar för en projektgrupp. De skulle 

kunna se alla filer som är tilldelade av administratören till deras projektgrupp samt de filer 

som de och projektdeltagarna i projektgruppen laddar upp. Utöver detta skulle de kunna 

ändra länkar mellan filer och de rättigheter varje användare har till varje fil i projektledarens 

projektgrupp. De skulle också kunna ändra namnet på sin projektgrupp samt de variabler 

som styr uppritningen av deras projektöversikt. 

5



2.2.3 Projektdeltagare

De vanliga projektdeltagarna skulle inte ha några speciella rättigheter. De skulle endast 

komma åt funktionerna vars krav är beskrivna under 2.2.4 Konto samt projektöversikten vars 

krav är beskrivna under 2.3 Projektöversikten.

2.2.4 Konto

Det bestämdes på förslag från studenten att alla användare skulle ha rättighet att ändra sitt 

eget lösenord. Det bestämdes att de inte skulle kunna ändra användarnamn då detta 

behöver vara unikt för korrekt inloggning. 

2.2.5 Säkerhet

De enda kraven på säkerhet från handledaren var att det skulle vara säker inloggning. Med 

detta menade han att endast rätt användare med rätt lösenord skulle kunna logga in på ett 

konto. Det är också viktigt att skydda sig från injektionsattacker när man har ett 

webbgränssnitt så det lades med som krav. Injektionsattacker är alltså att en användare 

fyller i information i formulär som tolkas som kommandon till databasen istället för bara text, 

antigen ovetande eller i avsikt att manipulera databasen. Mer information om detta och 

exempel finns i kapitel 5.3.

2.3 Projektöversikten

Det fanns inga krav på projektöversiktens grafiska design. Den skulle helt enkelt rita upp 

filerna som en användare hade rättighet att se, samt deras relationer med varandra. 

Uppritandet av denna projektöversikt skulle kunna editeras av projektledarna. Under ett möte 

presenterade handledaren ett Excel-ark med en illustration av hur det kunde se ut. Det 

bestämdes att bilden skulle fungera som en vägledning för att arbeta fram en bra design. 

Mer om detta samt bild på Excel-ark finns i kapitel 3.3.

2.4 Extrakrav

Det bestämdes också att vissa extra saker kunde göras om det fanns tid när de 

grundläggande kraven var uppfyllda. Här nedan följer de krav som diskuterades fram mellan 

studenten och handledaren. 
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2.4.1 Statistik

Det kom upp från studenten som förslag att man kunde lagra om, hur många gånger och 

datumet för senaste gången en användare har tittat på innehållet i en fil. 

2.4.2 Skicka e-post

En funktion som efterfrågades av handledaren var att kunna skicka e-post via ett formulär då 

företagets hemsida bara hade en sida med kontaktinformation. 

2.4.3 Lagra hemsidan i databasen

För att förenkla uppdateringen av den publika hemsidan kan man programmera ett 

webbgränssnitt för administratörerna som tillåter att de kan lagra länkar till sidor och dessa 

sidor i databasen. Det skulle också vara möjligt att formatera sidorna genom gränssnittet. 

2.4.4 Grafisk uppdatering av hemsidan

Handledaren hade önskemål om att hemsidan helt enkelt fick en grafisk uppdatering. 
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3. Design
I det här kapitlet kommer det att beskrivas de tankar och den planering som ingick i designen 

av de olika delarna av databasen, webbgränssnittet och projektöversikten. I kapitel 4 

kommer det i detalj att beskrivas hur varje del vars design har beskrivits här 

implementerades. I varje delstycke för de båda kapitlen kommer det grafiska såväl som 

funktionaliteten att tas upp. 

Den hemsida som företaget hade sedan tidigare har en enkel design. Det är dock vanligt för 

små företag som dessa att inte ha stora hemsidor med mycket animationer och så vidare. 

Milton Medicinteknik KB:s hemsida består av tre celler i en tabell, två färger och företagets 

logotyp. 

Figur 1 är en bild av Milton Medicinteknik KB:s ursprungliga hemsida 

(http://www.medicinteknik.net/ 2009-12-15).

Eftersom en uppdatering av det grafiska på hemsidan var bestämt att vara en extra sak är 

det nödvändigt att fastställa en grafisk design utifrån det som de hade nu. Dock skulle inte 

det göra någon större skillnad för projektöversikten då dess utskrift ska vara editerbar enligt 

krav i kapitel 2.3. Större delen av webbgränssnittet bör också kunna ändras med hjälp av till 
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exempel stilmallar. Eftersom systemet ska användas av arbetande projekt bör också en 

övergripande minimalistisk design infogas där allt är så tydligt som möjligt till skillnad från till 

exempel en skrikig design för att locka till sig kunder på en publik hemsida. 

3.1 Databasen

Databasen kommer att behöva tabeller för användare, filer och projektgrupper samt mindre 

hjälptabeller för att länka samman filer med andra filer och filer med grupper. Till exempel 

skulle man kunna ha flera inlägg i filtabellen för varje länk till en annan fil men istället har 

man bara ett unikt inlägg i filtabellen för varje fil. Sedan skapar man en tabell till som endast 

har två kolumner: En för ID på filen och en till för ett ID som är länkat under det. Den nya 

tabellen kan då ha kopior för varje länk under en fil utan att man fyller upp filtabellen, där 

varje rad innehåller mer information med kopior. Detta handlar om att normalisera tabellerna 

och är beskrivet mer i detalj i kapitel 4.1.1.

3.2 Webbgränssnittet

Enligt kraven i kapitel 2.2 står det klart att Milton Medicinteknik KB vill ha någon form av 

dynamiskt innehåll på webbgränssnittet som tillåter att man kan skriva ut, sätta in, ta bort och 

ändra information i databasen. Det kommer då att behövas någon form av ”server side”-

programmeringsspråk som till exempel PHP, JSP eller ASP för att kommunicera mellan 

databasen och hemsidan [4]. Valet bör grundas på vad som finns tillgängligt eller vad det 

finns för möjlighet att installera på företagets webbserver. 

Här nedan beskrivs designen för varje sida eller del i webbgränssnittet. Projektdeltagare 

behöver ingen separat sida eftersom de inte ska bemötas av några extra funktioner. När de 

har loggat in på webbgränssnittet ska de endast kunna se länkar till konto, projektöversikt, 

logga ut och hjälpsidan. 

3.2.1 Logga in

Det är viktigt att kunna logga in med säker inloggning i webbgränssnittet då användarna 

kommer att hantera potentiellt känsliga filer. Det är vanligt att man sparar filer, så kallade 

”cookies” i webbläsaren som lagrar information som till exempel vilken användare som är 

inloggad och vilken behörighet han/hon har. Det är också viktigt för hemsidans 

överskådlighet att inga av de länkar som leder till sidor för inloggade användare är synliga för 

icke-inloggade användare. 
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3.2.2 Administratör

Det unika för administratörens webbgränssnitt är att han/hon kan se all information i 

databasen utskriven i tabeller, alltså användarna, filerna och projektgruppen samt 

manipulera den. Det finns ingen anledning att dölja något eftersom administratören har den 

högsta behörighetsnivån. Eftersom informationen redan kommer att ligga i tabeller i 

databasen går det bra att skriva ut det i helt vanliga tabeller i HTML-kod. 

Informationen kan då också manipuleras med formulär i HTML-kod. Eftersom 

administratören kommer att se en lista med alla användare verkar det bäst om man 

specificerar användarna genom att skriva in deras ID i fält. I till exempel projektledarens fall 

då projektgruppen bara är en liten del av alla användare, kan man välja ID från alla 

projektmedlemmar i en ”drop down”-meny. 

3.2.3 Projektledare

För projektledaren gäller det ungefär samma regler som för administratören. Skillnaden är att 

han/hon bara kan få ut information som har med sin egen projektgrupp att göra, som 

användare, filer och filers relationer med varandra som tillhör projektgruppen. Som det 

tidigare nämnts i kapitel 3.2.1 kan det göra gränssnittet mer användarvänligt om 

projektledaren kan välja användare och även filer från en ”drop down”-meny, när de behöver 

markeras för att till exempel ge användare rättighet till filer.

3.2.4 Konto

Konto är sidan med de funktioner som alla användare kan utföra på sina konton. Enligt 

kapitel 2.2.4 ska de endast kunna ändra sina lösenord då användarnamnen behöver vara 

unika för säker inloggning. Inget annat på kontot ska heller kunna ändras av användaren så 

som behörighet eller projektgrupp.

3.2.5 Projektöversikt

Sidan för projektöversikten är sidan där programmet som ritar upp projektöversikten laddas. 

Det är beskrivet mer om själva projektöversikten i kapitel 3.3. Här bör dock variablerna som 

styr uppritandet av projektöversikten laddas in så att användaren genast kan se vad det är 

han/hon ändrar. 
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3.2.6 Logga ut

När man loggar ut är det viktigt att man tar bort alla ”cookies” som styr inloggningen och 

lagras i webbläsaren, så till exempel om användaren sitter vid en publik dator kan inte någon 

annan komma in på hans/hennes konto och komma över potentiellt känslig information. 

3.2.7 Hjälpsidan

På den här sidan kommer det att finnas ett omfattande dokument som beskriver alla 

funktioner i detalj och hur de används. Det ska bli lättläst och överskådligt med en 

innehållsförteckning med länkar som leder längre ner på sidan. Den ska också endast 

innehålla information för de funktioner som användaren har behörighet till.

3.3 Projektöversikten

De enda önskemålen från handledaren för projektöversiktens grafiska design var i form av 

ett Excel-ark med en modell för hur det kan se ut. Det beskriver en trädstruktur där 

förälderfilen, alltså den filen som har andra filer länkade under sig ritas ut som en ikon med 

de underliggande filerna under sig. De underliggande filerna skrivs också ut som ikoner med 

filmnamnet med linjer mellan sig som visar relationerna.  

Figur 2 föreställer det Excel-ark handledaren presenterade för studenten.

Det första förslaget från studenten var att utskriften skulle vara precis enligt Excel-arket. När 

programmet startas läses de filer som användaren har rättighet till att se in från databasen. 

Det första man bör se då är en rotnod som har alla de inlästa filer som underliggande filer till 

sig. Förslagsvis skulle projektgruppens namn kunna skrivas ut på rotnodens ikon. När man 
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trycker med musknappen på en ikon med ett filnamn får man upp en meny med de alternativ 

som finns tillgängliga för den filen. De alternativen skulle vara att visa underliggande filer, ta 

bort filen, ladda upp en ny fil och visa innehållet i en fil. Det skulle även finnas en funktion för 

att backa ett steg upp i trädet.

När man tryckt på ett av alternativen skulle då hela delträdet, alltså föräldernod och 

underliggande filer läsas om. Har man valt alternativet Visa underliggande filer för någon 

barnfil skulle delträdet för den markerade filen ritas ut och det redan utritade delträdet skulle 

suddas ut. Om man valt att ta bort en barnfil skulle den helt enkelt tas bort och delträdet 

skulle skrivas ut utan den. Ladda upp en ny fil för en barnfil skulle lägga till den nya filen som 

underliggande till barnfilen och rita upp delträdet där den nya filen är en underliggande fil och 

den markerade barnfilen är förälderfil. 

Förälderfilen skulle då inte ha något alternativ Visa underliggande filer. Väljer man 

alternativet Ta bort fil för en förälderfil skulle delträdet där förälderfilen var en underliggande 

fil skrivas ut utan den filen. Om förälderfilen man tar bort inte har någon förälder skulle 

rotnoden skrivas ut med alla filer som användaren har rättighet till som underliggande filer. 

Alternativet Ladda upp ny fil för en förälderfil skulle helt enkelt ladda upp filen och skriva ut 

delträdet igen med den nya filen. 

Visa fil skulle helt enkelt öppna ett nytt fönster i webbläsaren med innehållet i filen för både 

barn- och förälderfiler. Slutligen skulle funktionen för att backa i trädet helt enkelt skriva ut 

delträdet som förälderfilen är en barnfil i. 

Efter feedback från handledaren bestämdes det att man skulle se vilken väg man har tagit 

genom trädet, alltså att hela sidan som ritar ut trädet inte skulle försvinna när ett nytt delträd 

ritas ut. Det beslöts då att de underliggande filerna som skrivs ut, alltid gör det under den 

filen man markerat och till höger enligt designen i Excel-arket. Det bestämdes också att 

designen kommer att behöva innefatta någon form av scrollbar eftersom trädet ska kunna 

byggas ut helt dynamiskt. 

Här nedan är designen som behövde gås igenom för varje funktion i projektöversikten. De 

filerna som de här funktionerna kommer att kunna operera på är de som den inloggade 

användaren har rättighet till att se. Studenten frågade om en användare skulle kunna ha 

rättighet att bara kunna se namnet på en fil men inte se innehållet eller att kunna se 

innehållet men inte ta bort filen. Dock var det inte så då denna applikation endast ska 
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användas av mindre projektgrupper. Då kommer endast sådana begränsningar att leda till 

irritation då de egentligen inte skyddar mot något. Det finns alltså ingen chans att någon 

illvillig projektdeltagare loggar in och tar bor filer eller behöver se filer i trädet men inte deras 

innehåll. 

3.3.1 Visa underliggande filer

Den här funktionen ska visa alla underliggande filer för den markerade filen. Eftersom den 

grafiska designen är så att de underliggande filerna ska skrivas ut rakt ned och till höger, 

kommer det att finnas fall då ett delträd ritas ut över ett annat. Det behövs då jämförelser för 

att antingen flytta hela trädet för att göra plats eller sudda ut de delträd som är i vägen. Det 

sistnämnda verkade bäst då utskriften skulle bli tydligare då allt annars skulle skrivas ut 

väldigt långt åt höger även för ganska små träd. 

Det blir också mindre komplicerat samt inger en känsla av symmetri om man tar bort alla 

andra delträd som är djupare ner i trädet än det man vill skriva ut, alltså inte bara det till 

höger som kunde vara i vägen för utskriften. Det kan då ses som att man ”backar” i trädet 

upp till den nivå man vill skriva ut ett nytt delträd för, tar bort alla ikoner som ligger djupare 

ner och skriver ut det nya delträdet under den markerade ikonen.

3.3.2 Ta bort fil

Det beslöts att när man tar bort en fil i trädstrukturen så backar man precis som i föregående 

kapitel 3.3.1 i trädet till den nivån där filen tagits bort och skriver ut hela raden igen. Det 

beslöts att detta var en bra idé dels eftersom rent funktionsmässigt så bör det vara delträdet 

där man tog bort en fil som man är intresserad av att se samt att implementeringen blir 

mindre komplicerad. Det är också bra eftersom utskriften kommer att likna den föregående 

funktionen trots att det tekniskt sett inte är nödvändigt att ta bort delträden som ligger djupare 

ner än den markerade filen. 

3.3.3 Ladda upp ny fil

När man laddar upp filer kan man stöta på samma problem som i kapitel 3.3.1 och det löses 

bäst på samma sätt. Man backar helt enkelt i trädet och tar bort de ikoner som ligger längre 

ner än den man markerat för att ladda upp en ny fil. Därefter laddas den nya filen upp och 

skrivs ut tillsammans med de direkt underliggande filerna till den markerade filen. Det blir då 

som sagt mindre komplicerat och alla utskrifter för de olika alternativen bygger på samma 

princip att back upp till den nivå filen man markerar ligger på. 
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3.3.4 Visa fil

Den här funktionen kommer helt enkelt att öppna filen i ett nytt fönster i webbläsaren. Det 

lämnas helt till kapitlet om implementeringen, eller kapitel 4.3.4 för att förklara hur det ska gå 

till. Dock kan det nämnas att det är viktigt att sidan i webbläsaren som kör projektöversiktens 

program finns kvar i bakgrunden och inte stängs av så att information går förlorad. 
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4. Implementation
Den webbserverprogramvara som var installerad var Apache 2.0 Handler med PHP 5.2.6 

och MySQL 5.0.45. Det beslöts att de programspråken skulle användas för enkelhetens skull 

och då det varken fanns något tidigare system på servern eller önskemål från handledaren. 

Då det inte heller fanns några önskemål på programspråk till projektöversikten valdes 

ActionScript 3 som är ett objektorienterat programmeringsspråk för Adobe Flash, som är 

kända för grafiklösningar. Övrig utformning av hemsidan skulle göras med HTML. 

Eftersom systemet helt ska byggas upp från grunden är det till fördel att använda ovan 

nämnda programmeringsspråk då de alla är väldigt populära, gratis och kraftfulla. Detta gör 

det lätt för Milton Medicinteknik KB att bygga vidare på systemet i framtiden. Sen tidigare har 

också studenten arbetat med JSP som liknar PHP väldigt mycket samt gjort en hel del 

objektorienterad programmering så ActionScript 3 skulle inte bli för svårt att komma in i. 

Databasprogrammering i MySQL har också varit del av ett par kurser under studentens 

utbildning. 

Här nedan är implementeringarna av de olika delarna av systemet beskrivna i detalj. 

 Verktygen som har använts är Adobe Dreamweaver CS4 för att skriva koden i PHP och 

HTML samt Adobe Flash CS4 för att skriva koden i ActionScript 3 och kompilera Flash-

applikationen. FTP-klienten som användes för att få kontakt med och ladda upp filer till 

servern var FileZilla FTP Client, ett ”fri källkods”-program som distribueras gratis. Skapande 

av bilder för såväl själva hemsidan som designförslag som presenterades för handledaren 

gjordes i Photoshop CS4.

4.1 Databasen

Det gjordes en hel del undersökning för att ta reda på det smidigaste sättet att komma åt 

webbserverns databas då handledaren inte hade någon information om hur det skulle gå till. 

Det som behövdes var ett gränssnitt för att administrera databasen över Internet eftersom 

arbetet inte utfördes direkt på servern där MySQL är installerad och informationen i 

databasen lagras. Programmet PHPMyAdmin valdes för det ändamålet då det är gratis och 

väldokumenterat samt är ett ”fri källkod”-program så Milton Medicinteknik KB behöver inte 

tänka på att betala för licenser. Hela programmet består av PHP-sidor som man laddar upp 

till webbservern, de skapar en katalog i domänen där man via startsidan kan logga in och 

genom ett grafiskt gränssnitt skriva in MySQL-kommandon till databasen. 
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Figur 3 är ett EER-diagram av databasen som gjorts i MySQL Workbench.

Tabellerna skapades i databasen för att förvara informationen enligt designen i kapitel 3.1. 

Förutom tabellerna användare, projektgrupp och filer skapades även en tabell vardera för att 

länka ihop filer med filer, tillhörighet för filer och projektgrupper samt rättighet för filer och 

användare. I huvudtabellerna användare, projektgrupp och filer skapades ”constraints” för 

alla ”foreign keys” att ”on delete cascade”. Det betyder att om en användare, projektgrupp 

eller fil tas bort ur databasen som också har en relation i någon av de andra tabellerna tas 

hela raden bort även där. Det finns även ett ”constraint” i användartabellen för 

projektgruppens ID som användaren är med i att ”on delete set null”. Detta gör så att om en 

projektgrupp tas bort som en användare är medlem i så tas det värdet bort ur 

användartabellen. Detta är bra då man kan göra färre kontakter med databasen i 

webbgränssnittet utan att databasen fylls upp med onödig information som till exempel 

länkar mellan filer som inte existerar längre. 

Eftersom databasen mest ska användas av personer med svenska som modersmål är det 

med stor sannolikhet att information som användarnamn, lösenord, filnamn och namn på 

projektgruppen kan innehålla Å, Ä och Ö. Kollationeringen är därför satt till 
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latin1_swedish_c1 för alla tabeller så att alla svenska tecken kan sättas in i och läsas ut från 

databasen utan att det blir några problem. Den maximala längden på alla fält sattes till 50 då 

databasen kommer att vara relativt liten. Det finns helt enkelt ingen motivering att begränsa 

användarna trots att det är troligt att gränsen aldrig ens kommer att närmas.

4.1.1 Normalisering

Poängen med normalisering av databaser är att all information i en tabell som inte unikt 

identifierar en hel rad, ska vara helt beroende av all den information som gör det och inget 

annat [5]. Detta är bra eftersom det minskar chansen att en tabell kommer att innehålla 

felaktig information när rader uppdateras eller innehålla överflödig information. Till exempel 

om man ville bryta den första normaliseringsformen (1NF) i det här examensarbetet skulle 

man istället för en separat projektgrupptabell kunna ha all information om projektgruppen där 

dess ID refereras i de andra tabellerna. Då skulle man behöva uppdatera all information om 

projektgruppen överallt när den ändras, vilket skapar överflödig information i databasen och 

kan orsaka att informationen inte är samma för en projektgrupp överallt om en insättning blir 

fel.

Databasen är normaliserad enligt den femte normaliseringsformen (5NF) då den varken 

bryter mot den eller de tidigare normaliseringsformerna. För att bryta mot 5NF måste det 

finnas tabeller där data kan vara beroende av varandra såväl som det data som unikt 

identifierar en hel rad. Då detta inte är fallet i den här databasen finns ingen anledning att gå 

djupare i det. Om det ska finnas någon chans att den fjärde normaliseringsformen (4NF) ska 

brytas måste man ha en tabell där det finns flera inlägg för samma entitet med information 

som inte har med varandra att göra. Till exempel om tabellen användare hade information 

om användarens färdigheter och fritidsaktiviteter skulle det kunna bli luckor med otydlig 

mening i tabellen. Detta är inte heller fallet i den här databasen. Varje rad i alla tabeller 

innehåller all information för en entitet eller så finns det bara entydig information som i fallet 

av tabellen med filernas länkar. 

För att bryta mot den tredje normaliseringsformen (3NF) måste det finnas information som 

beror av någon annan information än den som unikt identifierar en hel rad. Till exempel om 

man skulle lägga till en kolumn i filtabellen med information om filformatet skulle den vara 

helt överflödig. Det skulle då vara bättre med en ny tabell med alla filformat och information 

om dem. Skulle man då uppdatera informationen om ett filformat skulle man bara behöva 

göra det en gång istället för en gång för varje fil med det filformatet. Den andra 
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normaliseringsformen (2NF) bryts om man har information i databasen som bara beror på ett 

av flera värden som unikt identifierar en hel rad. 

4.2 Webbgränssnittet

I det här kapitlet är de olika sidornas implementering i webbgränssnittet beskrivna under 

respektive delrubrik. Det går att nå dem via länkar på toppen av mallen för sidorna, alltså den 

del som ser likadan ut på alla sidor. I början av varje sida finns det en PHP-funktion som 

inkluderar och ritar upp en ruta (eller en DIV-tagg i HTML) med alla länkar till de sidor som 

den inloggade användaren får komma åt. Om man försöker komma åt en sida som man inte 

har rättighet att komma åt omdirigeras man till inloggningssidan, med andra ord webbläsaren 

laddar den sidan istället. 

Mallen för varje sida i webbgränssnittet är i princip en ruta högst upp med länkarna och en 

ruta därunder med sidans innehåll. Dimensionerna på alla rutor och avstånden mellan 

rutorna på mallen styrs helt av procentsatser istället för pixlar. Detta är bra då innehållet ritas 

upp med samma proportioner på alla datorer. Dock är saker som textstorlek styrda av pixlar 

eftersom man i de flesta webbläsare med lätthet kan ändra textstorleken. Det blir då enklare 

att få en design som ser bra ut eftersom procentsatser kan sakna precision. Linjetjockleken 

på alla tabeller är också styrda med pixlar och detta är också en fråga om precision i 

designen då de ofta har värden som en pixel. 

Utformningen av webbgränssnittet gjordes i HTML med hjälp av Cascading Style Sheet 

(CSS). Med CSS kan man separera definitionen av formatering från innehållet på en 

hemsida. Till exempel kan man ange storlek och font på text för vanliga paragrafer i en 

separat fil som man helt enkelt inkluderar i början av varje sida. Det gör det enklare om man 

vill ändra på någonting på hemsidan då det bara behövs göra ändringar på ett ställe i CSS-

filen. Det blir också möjligt att definiera olika klasser för varje HTML-tag i CSS-filen, som man 

kallar på när man skriver taggen. Till exempel har det här projektet en klass för paragrafer 

som heter varning och helt enkelt skriver ut texten i rött. Om man skulle ändra till exempel 

textstorleken på vanliga paragrafer skulle även de som har klassen ”varning” att ändras då 

den klassen inte ändrar på textstorleken. Detta gör det då ännu enklare att uppdatera 

webbgränssnittet. 

De enda färgerna på den ursprungliga hemsidan för Milton Medicinteknik KB var grått och 

blått så det bestämdes att webbgränssnittet skulle gå i de färgerna. Till exempel är alla linjer 

som går runt rutorna i mallen för webbgränssnittet gråa. I övrigt valdes det grafiska till att 
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vara ganska enkel då den ursprungliga hemsidan har en enkel design. Det skulle helt enkelt 

inte passa och verka förvirrande om man går från en enkel hemsida till någonting skrikigt. 

Som sagt så ska programmet användas av arbetande projektgrupper så den högsta 

prioriteten är användarvänligheten. 

4.2.1 Logga in

All kod för den här funktionen ligger i filen login.php. Sidan kan nås från en länk från 

huvudsidan som inte skrivs ut på mallen om användaren är inloggad. På sidan finns det ett 

formulär med två fält som användaren kan fylla i med texten användarnamn och lösenord 

framför. Det finns också en knapp som det står ”Logga in” på. Användaren fyller helt enkelt i 

sitt användarnamn och lösenord som han/hon fått av administratören och trycker på knappen 

”Logga in” för att logga in på webbgränssnittet.

I själva koden sköts inloggningen så att samma sida laddas igen och om värden för fälten 

användarnamn och lösenord är ifyllda går exekveringen vidare. Först görs ett skydd mot 

injektionsattacker då funktionen ”mysql_real_escape_string” läser in användarnamnet och 

lösenord och skriver ut en säker sträng. Vad det innebär är att den skriver in ett snedstreck 

innan alla tecken som MySQL kan tolka som del av ett kommando [6]. Till exempel om en 

användare skriver in att sitt lösenord är ’ OR ’ ’=’ så skulle den kunna logga in utan ett riktigt 

lösenord. Vad kommandot då säger är att lösenordet är lika med en tom sträng eller att en 

tom sträng är lika med en tom sträng. Det är alltid sant och vem som helst skulle kunna 

logga in med ett ogiltigt lösenord. Detta är förklarat mer i detalj och med exempel i kapitel 

5.3.

Efter att variablerna har blivit godkända görs en uppkoppling mot databasen. En förfrågan 

skickas om att hämta raden där användarnamnet och lösenordet som skickades in finns. Om 

svaret man får tillbaka är att det finns en sådan rad så sparas användarens ID och 

behörighet samt att användaren är inloggad ner till sessionsvariabler. En sessionsvariabel är 

ett värde som sparas i användarens webbläsare antingen i form av ”cookies” eller som 

information i URL-fönstret [7]. Därefter laddas sidan för användarens konto, alltså filen 

konto.php.

Motiveringen att spara ner användarens ID, behörighet och en flagga, som visar att han/hon 

är inloggad, var att det inte skulle behöva ske några onödiga uppkopplingar mot databasen. 

Användarens ID behövs till exempel då projektöversikten ska ladda de filer som användaren 

har rättighet att se. Användarens behörighet behövs bland annat när de länkar för de sidor 
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som användaren har rättighet att se ska skrivas upp. Flaggan för att se om användaren är 

inloggad används då varje sida i webbgränssnittet börjar med en undersökning om 

användaren är inloggade eller inte. I de fall användaren inte är inloggad skickas han/hon till 

inloggningssidan. 

4.2.2 Administratör

Det här är sidan med de funktioner som endast administratören kommer åt. Den 

huvudsakliga koden ligger i admin.php men en viss del av funktionaliteten finns även i 

download.php. Om någon som inte är administratör försöker komma åt den här sidan genom 

att till exempel skriva in ”/admin.php” efter domännamnet skickas han/hon till kontosidan eller 

inloggningssidan om användaren inte är inloggad. Den här sidan kan nås genom en länk på 

mallen förutsatt att användaren är administratör och inloggad. På sidan skrivs all information 

från databasen ut i tabeller som är modifierbara med formulär under varje tabell. 

Figur 4 föreställer administratörernas sida, som fortsätter ner utanför bilden.

Det går att skapa, ändra och ta bort projektgrupper och användare. Filer kan användaren 

bara ladda upp och ta bort då deras övriga attribut som storlek och filtyp bestäms av 

programmet när uppladdning sker. Det ska alltså inte finnas någon anledning att ändra något 

i den tabellen. I tabellerna för länkar mellan filer, tillhörighet för filer och projektgrupper samt 

rättighet mellan användare och filer går det endast att lägga till och ta bort data. Detta 

eftersom de bara innehåller två attribut så att lägga till en extra funktion för att ändra skulle 
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kräva exakt lika många inlägg. Användaren skulle alltså först behöva identifiera raden med 

båda attributen eftersom det finns kopior av det första och sedan lägga till den nya 

informationen. Det skulle alltså bara bli förvirrande med en massa onödiga knappar. 

Den enda begränsningen i någon av tabellerna är att man inte kan skapa användare med 

samma användarnamn eftersom de behöver vara unika för en säker inloggning. De andra 

tabellerna för filer och projektgrupper har inte denna begränsning fast det är inte 

rekommenderat att ha samma namn på flera inlägg. Det kan också finnas filer med otydliga 

namn som till exempel ”bild” eller ”text”: Då är det också bra att det kan finnas flera filer med 

samma namn. Det kommer bara att vara upp till användarna att hålla reda på vilka som är 

vilka. Motiveringen till att inte ha någon spärr på om projektgrupper har samma namn var att 

det här återigen är ett system för en mindre grupp av projektgrupper och användare. Det är 

helt enkelt inte sannolikt att det uppstår otydligheter, även om det inte är rekommenderat att 

ha samma namn på flera projektgrupper.

Det finns inga restriktioner för hur mycket information som skrivs ut i tabellerna så de 

innehåller alltid all information i databasen. Detta är dock inget problem här då databasen 

dels är ganska liten och vidare är det bara administratören som kommer åt den här sidan. 

Det gör alltså inget även om det skulle vara mycket information som skulle hämtas, eftersom 

det beräknas vara endast ett fåtal användare som kommer använda den här funktionen. 

Alternativt, om många skulle se den här sidan skulle man kunna begränsa utskriften och till 

exempel dela upp tabellerna i olika sidor. Det skulle kunna ske till exempel genom att skicka 

in variabler till sidan var hämtningen ska börja och sluta i tabellerna. Sedan kan man ha 

länkar till ”nästa” sida som helt enkelt ökar värdena för var i tabellerna informationen ska 

hämtas och laddar om sidan. Eftersom båda värdena i hjälptabellerna som länkar ihop de 

andra tabellerna är huvudnycklar går det inte att lägga in kopior, så det finns ingen risk att de 

fylls upp med onödig information. En huvudnyckel är alltså det unika ID som databasen 

skapar för varje rad som en användare skickar in [8]. 

I tabellen som skriver ut filerna skapas det en länk för varje fil med filens namn. Länken leder 

till sidan download.php som kör ett skript som ritar ut filens innehåll i en ny flik i webbläsaren 

förutsatt att användaren har rättighet till att se filen. Om användaren har en för gammal 

webbläsare som inte stödjer funktionen att öppna flikar i samma fönster, laddas filen i ett helt 

nytt fönster. Vad skriptet gör är att det läser in det ID som filen har i databasen, hämtar 

informationen från databasen och öppnar filen i det program på användarens dator som kan 

läsa filen.  Bilder kommer till exempel att öppnas direkt i webbläsaren då de flesta kan läsa 
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bilder, medan PDF-filer kommer att öppnas av Adobe Reader. Om användarens dator inte 

känner igen filformatet öppnas ett fönster med en förfrågan om vilket program användaren 

vill välja för att läsa filen. Även i download.php görs ett skydd mot injektionsattacker då man 

kan komma åt sidan genom att skriva in dess namn i URL-fönstret och skicka in kommandon 

till databasen.

När man fyllt i något av formulären och klickar på respektive knapp laddas sidan om på nytt. 

Eftersom endast de fält som tillhör det formuläret med den knappen man tryckte på, räknas 

som satta, kan programmet helt enkelt undersöka om de är det. Efter att ha undersökt så att 

inga farliga tecken kan skickas till databasen precis som i kapitel 4.2.1 kontaktas databasen. 

Det bestämdes att det var lika bra att eliminera injektionsattacker trotts att det här var 

administratörens sida, för säkerhets skull. Den prestandaminskning som tillförs är minimal 

och det finns en liten risk att en administratör begår ett misstag och råkar fylla i otillåten 

information i fälten. Det är dock inte lika viktigt att skydda sig mot injektionsattacker här som i 

till exempel sidan där användare loggar in och vem som helst kan komma åt databasen. 

När användaren laddar upp en fil som administratör får samtidigt alla administratörer rättighet 

att se filen. Då en administratör ändå kan se alla filer och tilldela sig själv rättigheter till dem 

från administratörernas sida är det lika bra att det fungerar så här. Det kan då ses som att 

alla administratörer är med i en egen projektgrupp även om de är satta att vara medlemmar i 

separata projektgrupper och fungerar som projektledare för dem. 

4.2.3 Projektledare

Detta är sidan som bara projektledare kommer åt genom en länk i mallen för inloggade 

användare. All kod för sidan finns i filen projektledare.php och download.php. Länken skrivs 

bara ut om den inloggade användaren är projektledare. Utformningen är väldigt lik den som 

beskrevs i kapitel 4.2.2 för administratörer. Den huvudsakliga skillnaden är att projektledare 

inte kan skapa projektgrupper och användare. De kan inte heller editera eller ta bort 

användare, dock skrivs det ut en lista på de användare som är medlemmar i projektledarens 

projektgrupp så att han/hon kan ange rättigheter mellan filer och användare. Det skrivs också 

ut en lista på alla de filer som är tilldelade projektledarens projektgrupp samt de länkar som 

finns mellan filerna och vilka filer användarna har rättighet att se.
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Figur 5 föreställer projektledarnas sida.

En annan skillnad är att för varje formulär som finns under varje tabell skrivs det ut en ”drop 

down”-meny istället för ett tomt fält där användaren ska fylla i inmatningen. Alternativen till 

menyn hämtas från utskriften i tabellerna så programmet behöver inte göra en extra 

uppkoppling mot databasen. Det bestämdes att detta var en bra lösning då det var mycket 

färre data i tabellerna för projektledare än för administratören samtidigt som projektledaren 

gör fler insättningar. Om det finns till exempel tusen filer i databasen med tio projektgrupper 

och alla filer är jämt fördelade, skulle administratören få en ”drop down”-meny med tusen 

poster vilket kanske inte är så överskådligt medan projektledarens meny bara skulle ha 

hundra poster i sin. Det är då bättre om administratören de få gångerna han ändrar i 

tabellerna helt enkelt skriver in det ID för den raden han vill manipulera. Dock är ”drop 

down”-menyerna i HTML förinställda på att skapa en scrollbar efter 50 poster, tanken är den 

att det annars skulle bli för många att scrolla igenom. 

Alla insättningarna skyddas mot injektionsattacker precis som det först beskrevs i kapitel 

4.2.1 och tabellen som skriver ut alla filer fungerar också precis som den för administratörer 

som det beskrevs i kapitel 4.2.2. Alltså att man kan se filernas innehåll genom att trycka på 

länken med filens namn i tabellen. Det fanns inte heller någon motivering att dela upp 

informationen som skrivs ut i tabellerna i fler än en sida, då det är ännu mindre som skrivs ut 

här än för administratörerna. 
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Varje fil som projektledaren laddar upp, får också alla administratörer samt projektledarna i 

samma projektgrupp som användaren, rättighet att se. Det är alltså tänkt att fungera så att 

administratören skapar projektgrupper och tilldelar dem projektledare och projektmedlemmar 

samt filer om det behövs. Projektledarna ser sedan alla filer som är tilldelade projektgruppen 

och kan ge användarna i projektgruppen de individuella rättigheterna. Alla användare som 

laddar upp en fil har själv rättighet till att se filen och den kommer att tillhöra den projektgrupp 

användaren tillhör. Det är sen meningen att projektledaren tilldelar de övriga 

projektdeltagarnas rättigheter till de uppladdade filerna. 

4.2.4 Konto

Den här sidan kommer alla typer av användare åt genom en länk i mallen för inloggade 

användare och all kod finns i filen konto.php. Sidan innehåller tre fält med beskrivningarna 

”Gammalt lösenord”, ”Nytt lösenord” och ”Upprepa nytt lösenord” framför samt en knapp med 

texten ”Uppdatera lösenord” på. Användaren fyller helt enkelt i sina uppgifter i fälten och 

trycker på knappen för att byta lösenord. Tanken bakom att låta användaren upprepa sitt 

lösenord innan han/hon byter till ett nytt, är att han/hon inte ska stava fel och inte komma 

ihåg vad det nya lösenordet är. 

Figur 6 föreställer kontosidan som alla användare kommer åt.

Då användaren har godkänt formuläret laddas sidan igen och det sker en undersökning om 

alla fält är ifyllda. Därefter är det första som undersöks om det nya lösenordet och 

upprepningen av det nya lösenordet är det samma så att man inte behöver göra en onödig 

uppkoppling mot databasen. Därefter utförs skydd mot injektionsattacker precis som det är 

beskrivet i kapitel 4.2.1. Det skickas sen en förfrågan till databasen om att hämta raden där 

lösenordet stämmer överens med det ID som den inloggade användaren har. Om 

programmet får ett svar från databasen så uppdateras lösenordet till det nya. 
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4.2.5 Projektöversikt

Koden för projektöversikten är utspridd i projektoversikt.php, ProjectOverview.php och själva 

Flash-programmet som är kompilerat till filen ProjectOverview.swf. I det här kapitlet ska det 

förklaras om den funktionalitet som finns i projektoversikt.php. Den här sidan kommer alla 

inloggade användare åt genom en länk på mallen för inloggade användare. På sidan skrivs 

själva projektöversikten ut, vilken kommer att förklaras i detalj i kapitel 4.3, och ett formulär 

för att styra uppritandet av projektöversikten. Detta formulär skrivs bara ut om användaren är 

en projektledare eller administratör och den ändrar projektöversikten för projektgruppen som 

användaren är medlem i. Förutom fält för att ange bland annat font och storlek på texten i 

projektöversikten finns det ett fält för att ändra namnet på projektgruppen. 

Figur 7 föreställer projektöversikten när användaren är administratör.

Precis som i de tidigare beskrivna sidorna laddas sidan på nytt när användaren godkänner 

formuläret genom att trycka på knappen ”Ändra projektöversikt”.  Därefter sker ett skydd mot 

injektionsattacker precis som i kapitel 4.2.1 på alla insättningsvärden. Det sker sen en 

konvertering av värden på färgen av linjerna i projektöversikten från orden ”blå”, ”röd”, ”grön”, 

”grå” och ”svart” till motsvarande hexadecimala värden [9]. Detta eftersom projektöversikten 

behöver läsa färgerna i hexadecimal form. Det går också bra att direkt skriva in 
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hexadecimala värden för de färger man vill ha. Då kan man få vilken nyans som helst, det 

finns samtidigt en rekommendation i hjälpavsnittet att man bör titta i en tabell genom en länk 

för det hexadecimala värdet på den färgen man vill ha. Det valdes dock att de ovan nämnda 

färgerna skulle kunna accepteras som ord för användare som snabbt vill testa 

projektöversikten och inte hunnit läsa hjälpavsnittet.

När projektöversikten startas hämtas värdena från databasen och skrivs in i fälten i 

formuläret så att användaren ska kunna se de satta värdena. Det är dock i filen 

ProjectOverview.php som värden hämtas och skickas in till själva Flash-programmet, alltså 

projektöversikten. De enda värden som används här är höjden och bredden på fönstret som 

Flash-programmet startar i som också är modifierbara. Hur värdena skickas in till 

projektöversikten och hur ProjectOverview.php fungerar kommer att beskrivas i kapitel 4.3.

Om en användare inte tillhör en projektgrupp finns det ingen projektöversikt att rita ut och ett 

felmeddelande skrivs ut istället. Det kan dock finnas filer som användaren har rättighet att se, 

men det bestämdes att det här var det bästa sättet. Eftersom en projektgrupp måste anges 

då en användare skapas kan han/hon endast vara utan en projektgrupp då projektgruppen 

har blivit borttagen. Det bör då röra sig om en användare som har tillhört ett projekt men inte 

gör det längre och alltså inte har någon anledning att se några filer överhuvudtaget.

4.2.6 Logga ut

Den här sidan innehåller minst kod av alla. All kod finns i sidan logout.php och inloggade 

användare kommer hit genom att trycka på länken ”Logga ut” på mallen för inloggade 

användare. Det enda som görs i filen är att sessionen och alla dess variabler tas bort och 

sidan där man loggar in laddas. Det är viktigt att alla användare kör den här funktionen när 

de är färdiga så att ingen obehörig får tillträde till systemet. 

4.2.7 Hjälp

All kod för den här sidan finns i filen help.php och inloggade användare kommer åt den från 

en länk i mallen för inloggade användare. Här finns det ett dokument som beskriver alla 

funktioner i webbgränssnittet och projektöversikten. Beroende på vilken behörighet 

användaren har skrivs det ut olika kapitel för respektive behörighetsgrad. Det kapitel som 

beskriver sidan för kontot och projektöversikten är lika för alla förutom ett stycke om att 

editera projektöversikten som bara skrivs ut för administratörer och projektledare. 
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Dokumentet skrevs i Word 2007 och har samma utformning som en vanlig rapport med 

innehållsförteckning i början med länkar till respektive kapitel. Det finns ett kapitel för varje 

funktion med samma namn. Där förklaras det exempelvis vilka värden de olika fälten 

accepterar och hur man manipulerar databasen genom formulären. Allt är skrivet för att 

kunna läsas och förstås av en person utan någon datateknisk bakgrund. Det finns också 

med vissa observationer som till exempel hur ett lösenord bör väljas så att det är så säkert 

som möjligt.  

4.3 Projektöversikten

Det här kapitlet beskriver implementeringen av själva Flash-programmet som är 

projektöversikten. Programmet är skrivet i ActionScript 3 med koden i följande filer:

Main.as 

HorizontalScrollContent.as

VerticalScrollBar.as

ScrollBarEvent.as

VerticalScrollContent.as

HorizontalScrollBar.as

FileLine.as

FileButton.as 

Det är därefter kompilerat till filen ProjectOverview.swf och uppladdat till webbservern. Det 

mesta av koden finns i main.as med varje separat klass i sin egen fil. I webbläsaren körs 

programmet med Adobe Flash Player som installeras som ett insticksprogram eller ett tillägg. 

Det första steget i programmeringen av projektöversikten var att på ett effektivt sätt föra 

informationen från databasen in till själva programmet. Efter en undersökning om en bra 

lösning valdes programmet AMFPHP [10]. Det är en gratis version skriven i PHP av Action 

Message Format (AMF) som använder sig av ett Remote Procedure Call (RPC) för att 

kommunicera mellan processer. Ett RPC tillåter att en del av programmet exekverar i en 

annan adressrymd utan att programmeraren behöver programmera detaljerna för detta [11]. 

AMFPHP tillåter mer specifikt att information skickas mellan en PHP-sida och ett Flash-

program i form av ”ActionScript 3”-objekt. Det lämpar sig då ypperligt att använda när man 

vill läsa information från och till en databas genom ett Flash-program. 
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Det första som behövde göras var att ladda upp alla AMFPHP-filer till en mapp på 

webbservern. Sedan behövde det definieras en PHP-klass i ProjectOverview.php som kan 

kontakta databasen och returnerar informationen i fält. Den lägger alltså ner raderna som 

hämtas från databasen i en PHP-Array vilket är en lista där varje plats kan få ett ID eller 

sträng för identifiering. I filen globals.php i AMFPHP-mappen ställdes det in att programmet 

skulle leta efter ProjectOverview.php i huvudkatalogen. I Flash-programmet skapades en 

uppkoppling mot AMFPHP och det gick att kalla på funktionerna i klassen i 

ProjectOverview.php. Informationen kom då in från databasen och det gick att börja arbeta 

med den precis som med vilket annat ”ActionScript 3”-objekt som helst. Den information som 

hämtas från databasen är namn och ID på filerna som användaren har rättighet att se samt 

dessa filers länkar med varandra. 

I de efterföljande kapitlen kommer det att beskrivas hur implementeringen av de olika 

funktionerna som finns i projektöversikten gick till. Det första steget var dock att skriva ut all 

information som hämtats ur databasen. Enligt designen i kapitel 3.3 skulle det första som 

användaren ser när han/hon startar projektöversikten vara en trädstruktur med en nivå under 

roten. Det skulle vara ikoner för alla filer utskrivna på den andra raden under en ikon med 

namnet på projektgruppen på den första. 

Detta löstes genom att spara ner koordinaterna på varje ikon som skrevs ut och använda 

dem för att skriva ut nästa. Den första ikonen som skrivs ut är roten som är en ikon med 

projektgruppens namn. Denna ikon har koordinaterna (0, 0), ActionScript 3 sätter alltså 

koordinaterna för ett bildobjekt i dess övre vänstra hörn. Den första ikonen på raden under 

har samma x-koordinat så det är alltså bara y-koordinaten som behöver ändras här. 

Eftersom textstorleken, marginalerna och bredden på ikonerna bestämmer höjden behöver 

själva ikonen skrivas ut innan nästa y-koordinat kan bestämmas. Texten delas alltså upp och 

bildar nya rader om storleken är så att allt inte får plats på en rad med den valda bredden på 

ikonen. Därefter sparas y-koordinaten ner och används till att skriva ut hela nästa rad. Det är 

mellanrummet mellan och bredden på ikonerna som bestämmer var nästa x-koordinat för 

den efterföljande ikonen ska placeras. Dessa värden räknas ut för varje ikon och hela den 

underliggande raden under roten skrivs ut. De linjer som finns mellan ikonerna skrivs ut 

samtidigt på samma sätt som ikonerna, men linjetjockleken påverkar inte utskriften på något 

sätt. 

Ett ”event” i ActionScript 3 är helt enkelt ett objekt som sätter en funktion som väntar på att 

exekvera tills till exempel en tangent trycks ner av användaren [12]. För varje ikon som ritas 
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ut, sätts ett sådant ”event” att lyssna efter att användaren trycker på ikonen med vänster 

musknapp. När användaren gör det skrivs det ut en meny under ikonen med alternativen 

”Visa underliggande filer” om det finns underliggande filer, ”Ta bort fil” om det inte är ikonen 

för roten, ”Ladda upp ny fil” och ”Visa fil” om det inte är roten. Dessa alternativ är i sig också 

ikoner med ”events” som väntar på att man trycker på dem med vänster musknapp. Det finns 

också ett ”event” som väntar på att man för musmarkören bort från menyn och den 

ursprungliga ikonen som då tar bort hela menyn. 

Utskriften av alternativen i menyn styrs av x- och y-koordinaterna samt höjden och bredden 

på den ikonen användaren markerade. Därför är ikonerna inte vanliga bildobjekt utan en 

klass som förlänger bildobjekten, alltså en klass som är en kopia av en standardklass i 

ActionScirpt 3 med extra egentillverkade funktioner. Dessa extrafunktioner har funktionerna 

att spara och lagra koordinaterna och dimensionerna som tidigare nämnts. En annan fördel 

med ett ”event” är att i funktionen för vad som ska utföras går det att kalla på 

medlemsfunktionerna för det objekt man har satt det för. Medlemsfunktionerna är de som 

sparar ner positionen och dimensionerna för en ikon. Det går då lätt att skriva en funktion 

som ska utföras när man trycker på en ikon som skriver ut en meny direkt under ikonen som 

är lika bred som den. Alternativen fungerar också precis som ikonerna, alltså om texten är så 

stor eller bredden på ikonen är så liten att en ny rad skrivs ut ritas ändå menyn ut rätt med 

alternativen direkt under varandra. 

Om trädet är bredare eller djupare än programfönstret i webbläsaren ritas det ut scrollbarer 

på en gång som tillåter att innehållet förflyttas i fönstret. Deras implementation och funktion 

är beskriven i kapitel 4.3.5.

4.3.1 Visa underliggande filer

Det ska först nämnas att för varje delträd som öppnas sparas den högsta höjden på raden 

ner i ett fält. Som tidigare nämnts i kapitel 4.3 får alltså varje ikon olika längd beroende på 

textens storlek och ikonens bredd. När ett nytt delträd ska skrivas ut vill man inte att det 

skriver över en annan del av trädet, så den högsta höjden på raden ovan används för att 

flytta ner utskriften så att den inte skriver över någon annan del av trädet. Det måste också 

nämnas att det finns en klass som förlänger bildobjektet som skriver ut linjerna precis som 

det som skriver ut ikonerna i trädet. Båda klasser sparar ner en variabel som säger hur djupt 

ner i trädet ikonen är. Detta används tillsammans med en variabel som håller reda på det 

totala djupet i trädet för att utskriften ska bli rätt. 
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Figur 8 föreställer projektöversikten med andra värden för uppritningen.

Vad den här funktionen gör är att den undersöker om nivån på ikonen i trädet som 

användaren tryckte på för att visa underliggande filer är längre ner än det totala djupet i 

trädet. Om så är fallet behöver inget göras och det nya delträdet skrivs ut under knappen. Då 

det inte stämmer betyder det att trädet har ikoner som ligger lägre ner än ikonen användaren 

tryckte på som då behöver tas bort enligt designen i kapitel 3.3.1. Programmet går då 

igenom alla ikoner och linjer som visas och tar bort dem som ligger längre ned i trädet än 

den markerade ikonen. Därefter skrivs delträdet ut precis som vanligt. I båda fallen används 

listan med den högsta höjden på alla rader som skrivs ut så att delträdet inte skriver över 

någon annan del av trädet. 

Även här kan scrollbaren som beskrivs i kapitel 4.3.5 aktiveras om de underliggande 

ikonerna som visas ligger utanför programfönstret. De kan också tas bort om de ikoner som 

togs bort låg utanför programfönstret och inga av de ikoner som skrevs ut gör det. 
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4.3.2 Ta bort fil

Den här funktionen tar först bort den filen användaren markerat från databasen genom att 

kontakta en motsvarande funktion i ProjectOverview.php genom AMFPHP. Därefter tar den 

bort informationen om filen ur projektöversiktens egna fält, alltså dels inlägget med filens ID 

och namn, samt alla dess länkar. Det fungerar precis enligt designen i kapitel 3.3.2 och 

implementeringen påminner mycket om den för den föregående funktionen. Programmet går 

helt enkelt igenom alla ikoner som ritas upp och tar bort dem som ligger längre ned i trädet 

än föräldern till den som användaren har markerat. Då kommer samtidigt alla syskon, alltså 

de ikoner som skrivs ut på samma nivå som ikonen användaren tryckt på, att tas bort så att 

raden kan skrivas ut igen fast utan ikonen. 

Om filträdet blir mindre än programfönstret kan scrollbarerna tas bort även här. Eftersom det 

inte finns någons chans att innehållet i filträdet skulle hamna utanför programfönstret gör 

programmet inget sådant test. Dess implementering är beskriven i kapitel 4.3.5. 

4.3.3 Ladda upp ny fil

Den här funktionen fungerar också ungefär som den som visar underliggande filer. Det första 

den gör är att den lägger till den uppladdade filen i databasen genom en funktion i 

ProjectOverview.php med hjälp av AMFPHP, samt en länk mellan den markerade och 

uppladdade filen. Här fanns en annan fördel med AMFPHP då informationen om filen, som 

innehållet, kunde skickas direkt till databasen precis i den form som ActionScript 3 läste den. 

Därefter lägger programmet till den nya filens ID och namn samt en länk mellan den nya filen 

och den som användaren markerat, i Flash-programmet. Sen går programmet igenom alla 

de ikoner som skrivs ut och tar bort dem som har ett djup längre ner än föräldern till den 

ikonen som användaren har markerat. Avslutningsvis skrivs alla ikoner som är underliggande 

till den markerade ikonen ut igen tillsammans med den nya filen som är uppladdad. 
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Figur 9 föreställer projektöversikten med ett annat delträd öppet.

Då filträdet blir större än programfönstret skrivs scrollbarer ut och som sagt deras 

implementering är beskriven i kapitel 4.3.5. Då det är möjligt att filträdet krymper till mindre 

än programfönstrets storlek kan även scrollbarerna tas bort här. Det kan hända till exempel 

om ett delträd har växt sig åt höger utanför programfönstret och användaren sedan tar bort 

en ikon i ett mindre delträd som skrivs ut igen innanför programfönstrets ramar. 

4.3.4 Visa fil

Den här funktionen tar det ID som är lagrat för ikonen och kontaktar download.php på 

samma sätt som tabellerna med filer gör i kapitel 4.2.2. Det öppnas då en ny flik i 

användarens webbläsare eller, om den funktionen inte finns, ett helt nytt fönster. Detta är 

nödvändigt så att Flash-programmet inte måste starta om varje gång man vill se innehållet i 

en fil. Koden i download.php tar då filens ID som skickades in och hämtar innehållet från 

databasen och skriver ut det i användarens webbläsare. 

4.3.5 Scrollbar

En scrollbar är ett bildobjekt som tillåter att användaren går igenom innehållet i till exempel 

text genom att förflytta det med musmarkören. I det här Flash-programmet är scrollbaren 

designad som en remsa med en markör ovanpå. För att förflytta innehållet i programmet 

trycker användaren med vänster musknapp på markören och drar musmarkören fram och 
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tillbaka över remsan. Då förflyttas innehållet åt motsatt håll så att det ger en effekt av att 

användaren drar innehållet upp och ned samt fram och tillbaka. Koden för de båda 

scrollbarerna ligger i filerna HorizontalScrollContent.as, VerticalScrollBar.as, 

ScrollBarEvent.as, VerticalScrollContent.as och HorizontalScrollBar.as. Här nedan beskrivs 

det hur de fungerar. 

Klasserna VerticalScrollBar och HorizontalScrollBar ritar ut en markör och ett spår enligt 

storlek och position i förhållande till programfönstret, som specificeras då objekten skapas i 

huvudprogrammet. Markören kan sedan dras över spåret och skickar procentsatsen för sin 

position på spåret till klassen ScrollBarEvent. De båda klasserna VerticalScrollBar och 

HorizontalScrollBar har också funktioner för att rätta till markören när innehåll läggs till 

och/eller tas bort från filträdet. Där markören är på spåret representerar procentuellt vilken 

del av innehållet användaren tittar på. Om det läggs till eller tas bort information måste 

programmet räkna ut en ny procentsats för var markören ska vara med det nya innehållet 

och flytta markören dit.

Nästa klass, ScrollBarEvent som får procentsatsen från de första två klasserna är en så 

kallad ”event”-klass. Det har nämnts tidigare i kapitel 4.3 att det användes ”events” för att 

lyssna efter när användaren trycker på ikonerna med vänster musknapp. I den här klassen 

definieras det alltså ett eget ”event” som körs då den ovan nämnda procentsatsen ändras. 

Trots att det behövs två uppsättningar klasser för de horisontella och vertikala scrollbarerna 

behövs det dock endast en ”event”-klass, då den bara ska lyssna efter förändringar i 

procentsatsen.

Den tredje uppsättningen av klasser som har med scrollbarerna att göra, 

HorizontalScrollContent och VerticalScrollContent styr hur de ska fungera. Klasserna läser in 

innehållet som ska scrollas, hur stor rutan är där innehållet ska scrollas och själva 

scrollbaren som ska användas. De skapar sedan ett objekt som lyssnar efter om scrollbarens 

markör flyttas över dess spår, alltså om procentsatsen ändras och förflyttar sedan innehållet. 

Dessa klasser har också funktioner som justerar scrollbarerna och innehållet när användaren 

lägger till och tar bort innehåll från filträdet. Då det händer flyttar de alltså innehållet så att det 

stämmer överens med den nuvarande procentsatsen samt kallar på funktioner i 

VerticalScrollBar och HorizontalScrollBar som flyttar markörerna.
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5 Test
Då det huvudsakliga arbetet var färdigt utfördes en tid olika tester för att se så att allt 

fungerade. Det är beskrivet nedan vilka tester som genomfördes och hur resultatet blev. 

Eftersom projektöversikten körs av Adobe Flash Player så gjordes tester med olika versioner 

av det. Olika webbläsare testades också, samt olika versioner av dem för att vara säker på 

att inget skulle krångla. Det behövdes också göras tester så att alla formulär verkligen 

skyddas mot injektionsattacker. 

5.1 Versioner av Adobe Flash Player

Det här var ett ganska självklart test då projektöversikten är ett Flash-program. Det utfördes 

också en tid innan det huvudsakliga arbetet var klart då handledaren på Milton Medicinteknik 

KB verkade stöta på ett fel som var relaterat till det här. Han rapporterade att funktionen 

”Ladda upp ny fil” inte fungerade som den skulle och verkade helt enkelt ignorera själva 

uppladdningen efter att han valt en fil att ladda upp. Då handledaren hade samma 

operativsystem och webbläsare som studenten bestämdes att tester av Flash-spelare skulle 

göras.

På Adobes hemsida har deras support gjort det tillgängligt att ladda ner alla gamla versioner 

av Adobe Flash Player. Då detta skrevs var den senaste versionen Adobe Flash Player 10. 

Efter test av alla de äldre versionerna upptäcktes felet i version 9 och nedåt. Det verkar då 

som det FIleReference-objekt som laddar upp filer till Flash inte fungerar som det ska och 

mycket riktigt, när handledaren uppdaterade sin Flash-spelare försvann felet. Det beslöts att 

det helt enkelt ska finnas en text vid projektöversikten som säger att användaren bör ladda 

ner den senaste versionen av Adobe Flash Player och en länk till nerladdningssidan. Ett 

alternativ kunde vara att programmera runt felet fast det hittades ingen sådan lösning och att 

be användaren uppdatera Adobe Flash Player är en rimlig begäran. 

5.2 Olika webbläsare

Eftersom hela systemet programmerades från grunden och var relativt litet bestämdes att det 

inte fanns någon anledning att användare inte skulle kunna använda de mest kända 

webbläsarna. Det var också viktigt att undersöka så att det inte är för stora grafiska skillnader 

i till exempel Internet Explorer och Mozilla Firefox då de ofta brukar tolka HTML-kod olika. 

Efter att ha undersökt statistik om webbläsaranvändning visade det sig att det just nu år 2009 
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är Mozilla Firefox och Internet Explorer som används klart mest [13]. Det gjordes ett test som 

visade att systemet fungerade i båda webbläsarna utan några direkta grafiska skillnader.

Det bestämdes också att olika versioner av webbläsarna skulle testas för säkerhets skull. För 

testning av Internet Explorer valdes IETester som tillåter att man testar version 5.5 till 8 av 

Internet Explorer [14]. Det går helt enkelt inte att installera en äldre version av Internet 

Explorer på vanlig väg. Samtliga versioner fungerade men det kan nämnas att i skrivande 

stund finns ingen 64-bit version av Adobe Flash Player, så ingen version av Internet Explorer 

64-bit kan köra projektöversikten. Detta är dock inget som kan justeras i det här systemet då 

hela projektöversikten är gjord i Flash. För att testa äldre versioner av Mozilla Firefox 

behövde man bara installera dem. Det visade sig att samtliga versioner av Mozilla Firefox 

fungerade, från den nuvarande version 3.5 ner till 0.8 fungerade alla delar i projektet.

5.3 Injektionsattacker

Det har tidigare nämnts att injektionsattacker är försök att göra inlägg i formulär som kör kod 

i databasen. Om programmet till exempel ska kontakta databasen för en inloggning, lagrar 

ett formulär användarnamnet ”användare” och lösenordet ”lösenord” och förfrågningen till 

databasen ser ut så här:

SELECT * FROM user WHERE name=’användare’ AND password=’lösenord’;

Vad kommandot säger är att den vill hämta hela raden från databastabellen som heter ”user” 

där användarnamnet och lösenordet är lika med de som skickades in med formuläret. Får 

programmet då ett svar vet man att det finns en rad i användartabellen där användarnamnet 

och lösenordet stämmer överens. Skulle användaren skriva in att sitt lösenord är lika med ’ 

OR ’’=’ skulle förfrågningen till databasen bli det här:

SELECT * FROM user WHERE name=’användare’ AND password=’’ OR ’’=’’;

Det kommandot säger att den vill hämta raden i tabellen “user” där användarnamnet är 

“användare” men där lösenordet är lika med en tom sträng eller där en tom sträng är lika 

med en tom sträng. Användaren skulle alltså kunna logga in eftersom villkoret alltid är sant. 

Det går alltså att skydda sig mot injektionsattacker genom att sätta in snedstreck bakom 

tecken som enkelcitationstecknet. Då blir förfrågningen till det här:
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SELECT * FROM user WHERE name=’användare’ AND password=’\’ OR \’\ ’=\’’;

Det läser då in lösenordet helt som en sträng och ingen skada kan ske. Försöker man logga 

in som i ovan nämnda exempel i det här systemet så får man bara ut texten att fel 

användarnamn eller lösenord har angivits, förutsatt att användaren inte har strängen ”’ OR 

’’=’” som lösenord. Det är alltså som det ska vara. 

Ett likadant test behövde också utföras för varje tabell där användaren kan ta bort 

information från databasen. Om användaren specificerar att han/hon vill ta bort en rad med 

ID i användartabellen som är strängen ’ OR ’’=’ ser frågan till databasen ut så här:

DELETE FROM user WHERE id=’’ OR ’’=’’;

Den säger alltså till databasen att ta bort alla rader där ID är lika med en tom sträng eller där 

en tom sträng är lika med en tom sträng. Alla inlägg i hela tabellen skulle då tas bort. Detta 

test utfördes på alla formulär som tar bort inlägg från databasen och samtliga klarade sig. 

Det gjorde helt enkelt ingenting då kolumnen bara innehåller siffror och villkoret kan aldrig bli 

sant då den läser in en textsträng. Programmet försöker alltså se vilken siffra som är lika 

med en sträng vilket aldrig kan bli sant. 

Det utfördes slutligen test på de övriga formulären som sätter in information i databasens 

tabeller. Till exempel skulle en användare helt enkelt kunna avsluta insättningskommandot 

och skriva in ett valfritt efteråt. Det krävs dock lite mer information om databasen, som 

namnet på tabellerna, än de tidigare injektionsattackerna men det är ändå en säkerhetsrisk. 

Till exempel här nedan sätter en användare in en projektgrupp där det sista attributet är satt 

till strängen 1’); och valfri kod.

INSERT INTO projectgroup (name, ... , maxfilesize) VALUES (‘1’, ... , ‘1’); “valfri kod” );

Det här exemplet skulle då tillåta användaren att exekvera vilken kod som helst i databasen. 

Försöker man det i det här systemet händer ingenting då det sista attributet räknas som en 

sträng och ”maxfilesize” vill ha in ett nummer. Skulle det sista attributet ta in en sträng skulle 

allt inkluderat i den valfria koden läsas in som en sträng och lagras i databasen som text. Det 

utfördes sen ett liknande test för alla tabeller som sätter in värden i databasen utan några 

problem. 
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6. Slutsatser och diskussion
Här nedan följer en analys och de slutsatser som kan dras av arbetet samt en avslutande 

diskussion.

6.1 Analys och slutsatser

Den slutliga produkten fungerar precis som kunden initialt hade beskrivit. Kunden har även 

börjat överväga kommersiella alternativ som finns tillgängliga, till exempel ProjectPlace [15]. 

Dessa kan erbjuda bättre support och fler funktioner efter en betydligt större 

utvecklingsinsats samt andra ekonomiska förutsättningar. Det här arbetet har visat 

möjligheterna för kunden hur en projektdatabas/översikt fungerar och vad som kan inrymmas 

med ett examensarbete av den här storleken. 

6.2 Avslutande diskussion

Resultatet kan användas av kunden och i dennes utvecklingsprojekt, men hur det ställer sig 

mot liknande kommersiella produkter är en ekonomisk och hanteringsmässig fråga. Om 

projektdatabasen/översikten har en tillväxtpotential så att en kommersiell lösning är 

intressant finns det naturligtvis mer, som kan erbjudas kunden. I ett egenutvecklat system 

måste kunden bedriva underhåll och vidareutveckling samt eventuell framtida felrättning 

inom egen regi. Idag har kunden inte dessa förutsättningar. Det är möjligt att det är tillräckligt 

med de utvecklade funktionerna i detta arbete, som efterfrågas för kundens 

utvecklingsprojekt och då är det här projektet tillräckligt för kunden. 

Det som har varit mest givande med detta examensarbete är erfarenheten att få komma ut i 

arbetslivet och tillsammans med kunden finna lösningar och utveckla ett system efter dennes 

behov.  Det har även känts givande att få programmeringsvana i populära språk som PHP 

och ActionScript 3 i Flash, bygga vidare på kunskaper i MySQL samt lära sig tekniker för att 

sammanlänka dessa med PHPMyAdmin och AMFPHP. 
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Bilagor

A Databastabeller och deras attribut

Tabeller
projectgroup - Projektgrupptabellen där all information om projektgrupperna sparas.

user - Användartabellen där all information om användarna sparas.

file - Filtabellen där all information om filerna sparas.

belongto - Tillhörandetabellen där filernas tillhörande till projektgrupper sparas.

linkto - Länktabellen där alla länkar mellan filer sparas.

rightsto - Rättighetstabellen där rättigheterna mellan användare och filer sparas.

projectgroup
id - Ett unikt ID för alla projektgrupper.

name - Namnet på projektgruppen, behöver inte vara unikt.

textsize - Storleken på all text i projektöversikten.

textfont - Fonten för all text i projektöversikten.

leftmargin - Vänstermarginalen för texten på filikonen i projektöversikten.

rightmargin - Högermarginalen för texten på filikonen i projektöversikten.

buttonwidth - Bredden på ikonerna i projektöversikten.

scenewidth - Bredden på programfönstret för projektöversikten i webbläsaren.

sceneheight - Höjden på programfönstret för projektöversikten i webbläsaren.

linecolor - Färgen på alla linjer i projektöversikten inkluderat de som går runt ikonerna.

activelinecolor - Färgen på linjerna som går runt ikonerna när användaren för musmarkören 

över dem.

linethickness - Tjockleken på alla linjer i projektöversikten inkluderat de som går runt 

ikonerna.

maxfilesize - Den maximala filstorleken som kan laddas upp genom projektöversikten innan 

programmet ger ett felmedelande att det inte går. Notera att detta inte är den maximala 

filstorleken som databasen accepterar, det måste ställas om för sig. 

file
id - Ett unikt ID för alla filer.

name - Namnet på filen, behöver inte vara unikt.

type - Filtypen, till exempel PDF, TXT eller DOC. Webbläsaren behöver detta för att öppna 

rätt program för användaren att läsa filen i.
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size - Storleken på filen i bytes, behövs också av webbläsaren för att läsa filen korrekt.

content - Allt innehåll i filen, lagras binärt och behövs också för att lösa filen korrekt.

user
id - Ett unikt ID för alla användare.

name - Namnet på användaren, måste också vara unikt för säker inloggning. 

password - Användarens lösenord.

status - Behörighet för användaren, som administratör, projektledare och projektdeltagare.

projectgroupid - ID för den projektgrupp användaren är medlem i.

belongto
fileid - ID på filen som tillhör en projektgrupp.

projectgroupid - ID på projektgruppen som filen tillhör.

linkedto
fileid - ID på filen som har en fil länkad under sig.

linkfileid - ID på den filen som är länkad under en annan fil.

rightsto
userid - ID för den användaren som har rättighet till att se en fil.

fileid - ID på den fil som användaren har rättighet till att se.
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B Databasfrågor för att skapa tabellerna

CREATE TABLE projectgroup 

(id INT(50) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

name VARCHAR(50), projectoverview INT(50), 

textsize INT(50),

textfont VARCHAR(50),

leftmargin INT(50),

rightmargin INT(50),

buttonwidth INT(50),

scenewidth INT(50),

sceneheight INT(50),

linecolor INT(8),

activelinecolor INT(8),

linethickness INT(50),

maxfilesize INT(50),

PRIMARY KEY (id)) 

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE file 

(id INT(50) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

name VARCHAR(50), 

type VARCHAR(50), 

size INT(50), 

content LONGBLOB, 

PRIMARY KEY (id)) 

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE user 

(id INT(50) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

name VARCHAR(50), 

password VARCHAR(50), 

status INT(50), 

projectgroupid INT(50), 

PRIMARY KEY (id, name), 

FOREIGN KEY (projectgroupid) REFERENCES projectgroup(id) ON DELETE SET NULL) 

ENGINE = InnoDB;
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CREATE TABLE belongto 

(fileid INT(50), 

projectgroupid INT(50), 

PRIMARY KEY (fileid, projectgroupid), 

FOREIGN KEY (fileid) REFERENCES file(id) ON DELETE CASCADE, 

FOREIGN KEY (projectgroupid) REFERENCES projectgroup(id) ON DELETE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE linkedto 

(fileid INT(50), 

linkfileid INT(50), 

PRIMARY KEY (fileid, linkfileid), 

FOREIGN KEY (fileid) REFERENCES file(id) ON DELETE CASCADE, 

FOREIGN KEY (linkfileid) REFERENCES file(id) ON DELETE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE rightsto 

(userid INT(50), 

fileid INT(50), 

PRIMARY KEY (userid, fileid), 

FOREIGN KEY (userid) REFERENCES user(id) ON DELETE CASCADE, 

FOREIGN KEY (fileid) REFERENCES file(id) ON DELETE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB;

C Ordförklaringar

SQL – Programmeringsspråk för databaser konstruerat för att hantera data i 

relationsdatabashanteringssystem. 

MySQL – En relationsdatabashanterare som använder sig av SQL.

HTML – Språk för att strukturera webbsidor på Internet. 

PHP – Språk för att konstruera dynamiska webbsidor på Internet.

PHPMyAdmin – Verktyg skrivet i PHP för att administrera MySQL-databaser över Internet.

FOREIGN KEY – En länk mellan två databastabeller.

CONSTRAINT – Krav för ett värde i en databastabell.

FTP – Ett nätverksprotokol för att kommunicera över ett IP-nätverk som till exempel Internet. 

Flash – Ett verktyg för att skapa främst interaktiva animeringar. 
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ActionScript – Ett programspråk som går att använda i Flash. 

AMFPHP – Verktyg skrivet i PHP för att skicka data fram och tillbaka mellan Flash-program 

och en PHP-sida. 

Webbserver – Programvaran på servern som kommunicerar med användarna.

EER diagram – Schema som visar alla tabeller i databasen.
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