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Sammanfattning 

Innehållshanteringssystem används för att hantera innehåll och det finns 

många system att välja på. Detta arbete har fokuserat på fyra 

innehållshanteringssystem för innehåll på webben. Det är systemen Drupal, 

Joomla, Polopoly och Wordpress. Syftet var att inhämta teoretisk och 

praktisk kunskap om dessa system och besvara huvudfrågeställningarna om 

vilka inbyggda funktioner som finns, hur anpassbara systemen är, hur de 

olika systemen är att arbeta med för en utvecklare och hur anpassade 

systemen är för webbplatser med mycket trafik. 

Det jag kom fram till var att Drupal är ett mycket väl utbyggt och 

omfattande och anpassbart system där det går att utnyttja mycket 

tredjepartstillägg och anpassa den efter egna önskemål. Joomla är ett system 

som innehåller mycket inbyggd funktionalitet och det finns mycket 

tredjepartstillägg att tillgå, men anpassbarheten är dålig. Wordpress är ett 

minimalt användarvänligt system som inte innehåller så mycket inbyggd 

funktionalitet, men som har bra möjligheter att utvidgas med 

tredjepartstillägg och egenutvecklade. Anpassbarheten är god, men inte lika 

omfattande som i Drupal. Polopoly är till skillnad från de övriga systemen 

bara ett ramverk. Själva webbplatsen måste utvecklas från grunden. 

Polopoly är bra för välbesökta webbsidor som ska skala bra, med mycket 

innehåll. Anpassbarheten är god, men mycket funktionalitet måste 

implementeras. 

  



 

 

Abstract 

Content Management System is used to manage content and there are many 

systems to choose from. This work has focused on four content management 

systems for web content. The systems are Drupal, Joomla, WordPress and 

Polopoly. The aim was to obtain theoretical and practical knowledge about 

these systems and answer key questions about the built-in features, how 

adaptable systems are, how the various systems are working with a 

developer and how the systems are tailored for sites with heavy traffic. 

What I came to was that Drupal is a very extensive and comprehensive 

and customizable system that can use much additional third-party extensions 

and adapt it to their liking. Joomla is a system that contains a lot of built-in 

functionality and there are a lot of third-party extensions available, but 

adaptability is poor. WordPress is a minimal user-friendly system that does 

not contain as much built-in functionality, but which has great potential to 

be extended with third-party extensions and self developed ones. 

Adaptability is good, but not as extensive as in Drupal. Polopoly is unlike 

other systems, only a framework. The actual site must be developed from 

scratch. Polopoly is good for popular Web pages that will scale well, with 

much content. Adaptability is good, but a lot of functionality must be 

implemented.   
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1 Inledning 

För att på ett smidigt sätt hantera innehåll på en webbplats brukar ett 

innehållshanteringssystem eller publiceringssystem som det också kallas 

användas. Dessa system kallas och förkortas CMS (Content Management 

System). Ett innehållshanteringssystems uppgift är att hantera innehåll och 

publicera det på en webbplats. Det finns många olika 

innehållshanteringssystem, vissa mer specialiserade på en viss typ av 

webbplats och typ av innehåll, medan andra är mer generella. 

Detta examensarbete är fokuserat på de fyra 

innehållshanteringssystemen Drupal, Joomla, Polopoly och Wordpress. 

Arbetet gick ut på att inhämta både teoretisk och praktisk kunskap om dessa 

system. Detta för att få en bild över hur de är uppbyggda, fungerar, hur de är 

för en utvecklare att arbeta med och vilken inbyggd funktionalitet de har, 

samt möjligheter till utökad funktionalitet. 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Linköpingsbaserade 

konsultföretaget Zenon Open Solutions som är ett dotterbolag till 

moderbolaget Zenon. Zenon Open Solutions arbetar mycket just nu med ett 

licensbaserat innehållshanteringssystem som heter Polopoly. På senare tid 

har de licensfria innehållssystemen Drupal, Joomla och Wordpress tagit allt 

mer marknadsandelar. De på Zenon Open Solutions har lång erfarenhet av 

innehållshanteringssystem och följer med intresse utvecklingen. Därför vill 

de veta mer om dessa system och vad skillnaderna är mellan dem. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets huvudsakliga fokus är att inhämta teoretisk och praktisk 

kunskap om innehållshanteringssystemen Drupal, Joomla, Polopoly och 

Wordpress. Syftet är att arbetet ska leda till en sammanställning av vilket 

system som är lämpligt att använda för vilken typ av webbplats. Men också 

ur en utvecklares perspektiv presentera hur de olika systemen är uppbyggda, 
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anpassas, utökas med funktionalitet och underhålls. De grundläggande 

frågeställningarna är: 

 Vilka inbyggda funktioner finns?  

o Med tanke på vilka inbyggda funktioner som finns, vilka 

typer av webbplatser lämpar sig de olika systemen för? 

 Hur anpassbara är systemen?  

o Är en webbplats låst till en viss struktur? 

o Vilka begränsningar finns i anpassbarhet? 

 Hur är de olika systemen att arbeta med för en utvecklare? 

o Hur är de olika systemen uppbyggda? 

o Hur skapas ny funktionalitet? 

o Hur sker uppgradering av systemet och eventuella tillägg? 

 Hur anpassade är systemen för webbplatser med mycket trafik? 

o  Hur fungerar skalning och cache i de olika systemen? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har bara tittat närmare på ett licensbaserat innehållshanteringssystem, 

Polopoly. Anledningen till detta är att licensbaserade 

innehållshanteringssystem kräver en licens som ofta kostar mycket pengar. 

Det är mycket stora och komplexa system och det skulle vara allt för 

tidskrävande att sätta sig in i flera stycken. Polopoly var ett 

innehållshanteringssystem som jag hade tillgång till via Zenon Open 

Solutions och därför var lämpligt att använda. 

Jag har begränsat mig till att enbart fokusera på tre ytterligare 

innehållshanteringssystem, Drupal, Joomla och Wordpress. Det är tre 

licensfria innehållshanteringssystem, men även de är stora och komplexa. 

För att kunna analysera systemen djupare krävs mer tid än vad som finns 

inom ram för detta examensarbete. Skulle för många system tas med i 

arbetet skulle de inte kunna analyseras tillräckligt djupt och innehållet i 

rapporten skulle få mindre substans. 
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1.4 Metod och källor 

Jag har använt mig av en metod för att analysera de olika 

innehållshanteringssystemen som bygger på testning, experimentering och 

studerande av dokumentation. Basili hävdar i artikeln The Role Of 

Experimentation in Software Engineering: Past, Current, and Future 

(1) att mjukvaruutveckling kräver en modell som bygger på 

experimenterande för att utveckla vetskap. I detta arbete har jag inte försökt 

experimentera fram lösningar på problem, utan mer experimenterat med vad 

de olika systemen ger för möjlighet till vidare utveckling och anpassning. 

Det är enligt den modellen jag har arbetat med stöd av den dokumentation 

av systemen som finns. 

För att få en uppfattning om hur de olika systemen är uppbyggda har jag 

studerat de olika systemens dokumentation, analyserat deras källkod och 

installerat och testat varje system. Att analysera den funktionalitet som finns 

i de olika systemen har gått till så att jag har noggrant testat varje funktion i 

varje system. Men även studerat varje systems dokumentation av varje 

funktion i den mån det finns. För att få en bättre bild av funktionalitet i 

Drupal och Joomla! har jag även använt mig av var sin bok som behandlar 

respektive system. För Drupal har jag använt Building powerful and 

robust websites with Drupal 6 av David Mercer (2). Och för Joomla! har 

jag använt boken Beginning Joomla! Web Site Development av Cory 

Webb (3). 

För att få en uppfattning hur det är att arbeta med de olika systemen har 

jag arbetat med de olika systemen, och försökt utveckla egna tillägg och 

teman för att bygga upp en egen webbplats. För de licensfria systemen 

Drupal, Joomla! och Wordpress har jag laddat ner och testat olika 

tredjepartstillägg och -moduler för att utöka systemen med ytterligare 

funktioner som inte finns inbyggt. 

1.5 Struktur 

Rapporten börjar med att göra en introduktion till de fyra 

innehållshanteringssystem som analyserats i arbetet. Därefter fokuseras det 

djupare på de olika systemen med att först ta upp hur de olika systemen är 
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uppbyggda. Det forstätter sedan med inbyggd funktionalitet, att utveckla till 

systemen och hur skalning fungerar. Där efter kommer slutsatserna där 

frågeställningarna i inledningen besvaras. Till sist finns en diskussion som 

tar upp support och dokumentation, säkerhet, skötsel och drift och 

användarvänlighet i de olika systemen. Diskussionen och hela rapporten 

avslutas med erfarenheter från arbetet och vad som går att arbeta vidare 

med. 
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2 Innehållshanteringssystem 

Ett innehållshanteringssystem är helt enkelt ett system som hanterar 

innehåll. Vad innehåll är för något beskriver Bob Boiko i boken Content 

Management Bible (4). Boiko går också igenom vad innehållshantering är 

för något. I detta arbete refererar jag till Boikos definition av innehåll och 

vad hantering av innehåll innebär. 

Detta arbete har fokuserat på de fyra innehållshanteringssystemen 

Drupal, Joomla, Polopoly och Wordpress. Nedan följer en kort beskrivning 

och historik om de olika systemen. 

2.1 Drupal 

Drupal är ett innehållshanteringssystem som är fritt att använda och 

distribuerat under GPL
1
. Den första versionen av Drupal släpptes januari 

2001 av belgaren Dries Buytaert. Under hans studietid hade han utvecklat 

webbplatsen drop.org som startade som en nyhetssida och anslagstavla för 

en grupp av vänner på universitetet. Webbplatsen utvecklades senare till att 

bli en plats att diskutera och testa webbteknik. Det bakomliggande systemet 

till drop.org beslutade senare Buytaert att dela med sig av under namnet 

Drupal. Namnet kommer från det holländska ordet druppel som betyder 

droppe. (3) 

Sedan dess har Drupal utvecklats av en grupp frivilliga utvecklare med 

Buytaert i spetsen som har det slutgiltiga ordet om vilka förändringar som 

ska ske i systemet. Vem som helst kan bidra med patchar till kärnan av 

systemet, men det är bara gruppen av erfarna utvecklare som är godkända av 

Buytaert som kan godkänna och lägga in patcharna i nästa version av 

systemet. Detta dock först efter att den har granskats av flera andra 

utvecklare. (4) 

Senaste versionen av Drupal är i skrivande stund version 6. Version 7 är 

på väg och en alphaversion har släppts för nedladdning. I detta arbete ligger 

fokus på version 6.    

                                                 
1
 GNU General Public Licens - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  



 

6 

2.2 Joomla! 

Joomla är ett innehållshanteringssystem som är fritt att använda med öppen 

källkod och distribuerat under GPL
2
. Allt började år 2000 då ett 

australienskt företag kallat Miro Construct Pty. Ltd. började utveckla ett 

innehållssystem som hette Mambo. Det hade stängd källkod och var 

proprietär. Men året där på, 2001, så släpptes Mambo under GPL
3
 och 

Mambo övergick till att bli ett öppet källkodsprojekt. Mambo växte och 

drog till sig en hel del utvecklare från runt om i världen. År 2005 var 

Mambo ett av de stora innehållsystemen i världen. Samma år så skedde en 

splittring bland utvecklarna till Mambo då de var rädda att Mambo skulle 

komma ifrån principerna för öppen källod. Så alla kärnutvecklare lämnade 

Mamboprojektet och startade upp ett nytt projekt som de kallade Joomla!. 1 

september 2005 släpptes Joomla! 1.0. Sedan dess har Joomla! blivit ett av 

de populära innehållshanteringssystemen i världen. (3) 

I skrivande stund så finns version 1.5 av Joomla, och version 1.6 är på 

väg. Detta arbete har fokuserat på version 1.5. 

2.3 Polopoly 

Polopoly är ett avancerat svenskutvecklat innehållshanteringssystem som 

säljs som en kommersiell produkt. Det började som 

innehållshanteringssystemet bakom dagstidningen Dagens Nyheter 1996 

(5). Sedan dess har det växt och används idag av flera stora välbesökta 

svenska webbplatser så som svt.se, och idg.se. I april 2008 köptes Polopoly 

upp av det globala mjukvaruföretaget Atex (6). 

I skrivande stund är version 9.14 den senaste versionen av Polopoly och 

är också den som fokuseras på i arbetet.  

2.4 Wordpress 

Wordpress är distribuerat som öppen källod och licenserat under GPL
4
. Det 

är en vidareutveckling av bloggsystemet b2 eller cafeblog som det också 

                                                 
2
 GNU General Public Licens - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  

3
 GNU General Public Licens - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  

4
 GNU General Public Licens - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html  



 

7 

kallas. Det var utvecklat av Michel Valdrighi och släpptes 2001. Senare år 

2003 fick han hjälp av Matt Mullenweg och gjorde en avknoppning av b2 

som de kallade Wordpress. Sedan dess har det utvecklats och ny 

funktionalitet har lagts in allt eftersom. I skrivande stund så är den senaste 

stabila versionen 2.9 av Wordpress och är också den som fokus ligger på i 

detta arbete. (7) 
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3 Resultat 

3.1 Systemets uppbyggnad 

De olika innehållshanteringssystemen är uppbyggda och fungerar på olika 

sätt. Polopoly bygger på programmeringsspråket Java medan Drupal, 

Joomla och Wordpress bygger på serverskriptspråket PHP. Störst skillnad är 

det såklart mellan Polopoly och de tre andra, men det är också skillnader 

mellan de som baseras på PHP. Hur de olika systemen är uppbyggda har 

stor betydelse när det gäller graden av flexibilitet och anpassbarhet. 

3.1.1 Drupal 

Drupal är skrivet i serverskriptspråket PHP. Data sparas i en databas och det 

kan antingen vara databasprogramvaran MySQL eller PostgreSQL. Dock så 

rekommenderas att använda MySQL. Som webbserver fungerar Apache 

eller Microsoft IIS, men Apache är den som rekommenderas. Drupal är 

plattformsoberoende och fungerar på alla de större plattformarna. 

Grundläggande uppbyggnad och filstruktur 

Filerna i Drupal är placerade i olika kataloger. Den enda PHP-filen i 

rotkatalogen som normalt används är index-filen index.php. Övriga PHP-

filer där är för installation, schemalagda aktiviteter, uppdatering med mera. 

Det är bara PHP-filerna i rotkatalogen som körs. PHP-filer i underkataloger 

körs aldrig direkt utan inkluderas bara på olika ställen i koden. 
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Figur 1. Drupals filstruktur 

Filerna för Drupals kärna ligger i katalogerna includes och modules. I 

katalogen includes ligger filer med olika PHP-funktioner som är sorterade i 

olika filer beroende på vad de gör. Dessa funktioner är själva basen i Drupal 

och är globala och kan därför kommas åt och användas av alla moduler. Det 

är också någon av dessa funktioner som anropas från index-filen som i sin 

tur anropar andra funktioner vilket till slut leder till att en sida genereras. 

Men funktionerna i filerna i katalogen includes är bara en bas för de filer 

som finns i katalogen modules. I katalogen modules så ligger så kallade 

moduler. En modul är ett paket med funktionalitet. Till exempel är modulen 

User en modul som gör så att användare finns och kan hanteras i systemet. I 

katalogen modules finns alltså en uppsättning moduler som lägger till den 

funktionalitet som finns i Drupals kärna. 

Det finns en katalog som heter themes i rotkatalogen. Där finns de 

teman som finns att välja på från början. Ett tema är en uppsättning filer 

med HTML-mallar för olika delar av webbplatsen.  

I rotkatalogen finns en katalog sites. Det är här alla filer som inte hör till 

Drupals kärna ligger. De filer som hör till kärnan i Drupal ska aldrig röras 

och ändras i, utan all konfiguration, tredjepartsmoduler och tredepartsteman, 

och egenutvecklade moduler och teman ligger i katalogen sites. I katalogen 

sites finns det en katalog all och en katalog default. I katalogen all läggs 

moduler och teman och i katalogen default finns en konfigurationsfil 

(settings.php) med inställningar för att ansluta till databasen till exempel, 

och där lagras också alla filer som laddas upp av användare. Anledningen 

till den här strukturen är att det går skapa flera webbplatser i samma system. 
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Detta görs genom att skapa en katalog i sites som har samma namn som 

domänen till webbplatsen. I den katalogen kan alla moduler, teman och 

konfigurationsfil läggas som är specifikt för den webbplatsen. Moduler och 

teman från katalogen all tas med för alla webbplatser. Katalogen default 

används när en domän saknar egen konfigurationsfil. 

Moduler 

All funktionalitet i Drupal tillförs av moduler. En modul består av en 

modulbeskrivningsfil, en modulfil och andra filer som hör till modulen, till 

exempel bilder, stilmallar och inkluderbara PHP-filer. Lämpligen ligger alla 

filer som hör till en modul i en katalog med samma namn som modulen. 

Modulbeskrivningsfilen är en textfil som beskriver modulen, med bland 

annat vad den heter, en kort beskrivning av den och vilka andra moduler 

som den är beroende av. Modulfilen är en fil som innehåller PHP-kod med 

PHP-funktioner. Alla funktioner i modulfilerna för alla moduler som är 

aktiverade i systemet går att komma åt från alla andra aktiverade moduler. 

Detta betyder att alla modulfiler för de aktiverade modulerna laddas in för 

varje sidvisning. Därför ligger inte alla funktioner som hör till en modul i 

modulfilen, utan kan läggas i andra PHP-filer i modulen som laddas in vid 

behov. Dessa funktioner används bara inom modulen. Mer om detta under 

rubriken meny nedan. 

Teman 

Det som bestämmer utseende på en webbplats i Drupal är ett tema. Ett tema 

liknar en modul i sin uppbyggnad. Den ligger lämpligen i en katalog med 

samma namn som temat och den har en beskrivningsfil. I beskrivningsfilen 

finns information om vad temat heter, en kort beskrivning, sökvägar till 

javascriptfiler som används av temat med mera. I övrigt så består ett tema 

av HTML-mallar och tillhörande bilder, stilmallar och så vidare. En HTML-

mall är en PHP-fil med HTML blandat med PHP-kod. När en HTML-mall 

körs finns några PHP-variabler satta med det innehåll som ska skrivas ut för 

den typ av mall som körs. Till exempel så finns en mall för en hel sida där 

de olika delarna på en sida skrivs ut. Den HTML-mallen ligger i filen 

page.tpl.php. Sedan finns det andra HTML-mallar som är mallar för andra 
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saker. Till exempel node.tpl.php för att skriva ut HTML för innehållet i en 

nod. 

 

Figur 2. Filer i medföljande temat Bluemarine i Drupal 

Det kan finnas flera olika HTML-mallar för samma sak. Till exempel så 

kan det finnas olika HTML-mallar för en hel sida beroende på den aktuella 

sökvägen. Detta görs genom att följa ett namnmönster för HTML-

mallfilerna. Filen page-user.tpl.php är en HTML-mall för sidan på 

sökvägen user. Finns inte filen page-user.tpl.php så används page.tpl.php. 

Olika typer av mallar har olika filnamnsmönster, men generellt sätt fungerar 

det så att systemet letar efter den mest specifika HTML-mallen, saknas den 

så kontrolleras om en mindre specifik HTML-mall finns och använder den 

istället. Saknas HTML-mallen helt i temat så används en standardmall som 

ligger i den modul som använder mallen. 

Varje modul kan definiera temafunktioner som den använder. Ett 

exempel på en temafunktion är en funktion för att generera HTML för en 

tabell. HTML-koden kan genereras i en funktion eller i en HTML-mallfil. I 

en modul specificeras vilken funktion eller mallfil som ska användas samt 

vilka variabler som skall skickas med när funktionen körs. Alla 

temafunktioner anropas genom en generell funktion med temafunktionens 

namn som argument. Detta eftersom rätt funktion eller fil skall köras samt 

möjliggöra att temafunktionen kan överlagras. Överlagringar kan ske 

antingen i ett tema eller i en modul. Mer om hur överlagringar och 

specificering av teman under rubriken hooks nedan.  
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Noder 

Allt innehåll i Drupal är så kallade noder. Noder kan vara av olika typ, till 

exempel artikel eller blogginlägg. Skillnader mellan olika typer av noder är 

att de kan ha olika fält med innehåll och kan presenteras på olika sätt. Det 

de har gemensamt är att de alla är noder vilket innebär det lättare att lista 

innehåll, relatera innehåll till annat innehåll och lägga till gemensam 

funktionalitet till allt innehåll. Ett exempel på gemensam funktionalitet för 

innehåll är kommentarer. Alla typer av innehåll eller så kallade noder är 

möjliga att kommentera.  

Hooks 

Drupal och dess moduler bygger i stort sätt på hooks eller krokar på 

svenska. Utan de fungerar inte konceptet med moduler. Det är med hjälp av 

hooks som vissa funktioner som är definierade i modulerna anropas. Med en 

hook i Drupal menas en funktion som har ett namn som följer ett visst 

mönster. Hook-funktionernas namn byggs upp av ett namn (modulnamn, 

temanamn eller temamotornamn) understreck hookens namn. 

Implementeringar av hooks i moduler består av modulens namn och 

hookens namn. Det kan även finnas hooks i teman. Där används de ofta för 

att överlagra temafunktioner och få de att mata ut annan HTML eller att 

ändra på de variabler som skickas till temafunktioner eller finns tillgängliga 

i HTML-mallar. 

Meny 

Moduler kan implementera en hook med namnet menu. Den funktionen ska 

returnera en array som beskriver olika sidor modulen definierar. Ett 

menyelement består bland annat av: 

 En sökväg till sidan.  

 En funktion som genererar HTML för sidan.  

 Den fil funktionen som genererar sidan ligger i.  

 Vilken åtkomstmetod och åtkomstparametrar som gäller för sidan. 

 Sidans titel.  

 Vilken typ av menyelement det är.  

De olika menyelementtyperna som finns är: 

 Ett menyelement som dyker upp i huvudmenyn.  
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 Att det bara skapas en sökväg till sidan.  

 Att menyelementet är en lokal uppgift.  

Med lokal uppgift innebär det att menylänken till sidan dyker upp bland 

tabbar på sidan. Det används på många ställen i Drupal för att redigera 

innehåll eller andra uppgifter för det som visas. 

 

Figur 3. Primära länkar och lokala uppgifter 

Menyn kan också överlagras av andra moduler via en hook. Så till 

exempel så kan en modul ta bort en sida, eller byta ut funktionen som 

genererar en sida. 

Eftersom det står angivet i menyelementet i vilken fil som funktionen 

som genererar sidan ligger i så kan systemet ladda in dessa filer vid behov. 

Alltså när den sidan efterfrågas. På så sätt kan funktioner som genererar 

sidor ligga i en annan fil än modulfilen. 

Block 

Block är rutor med innehåll som ligger placerade i olika regioner på en 

webbsida. Det är temat som bestämmer vilka regioner som finns och var de 

är placerade. Vanligt är att det finns block på högersidan, vänstersidan, 

sidhuvudet, sidfoten och bland innehållet. I ett block visas oftast innehåll 

som senaste artiklarna, inloggningsformulär och omröstningar. I vilka 

regioner olika block skall visas kan väljas i administratörsgränssnittet. Det 
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går även att välja på vilka sidor de ska visas och för vilka användare de ska 

visas baserat på användarroller. 

Block definieras i en blockhook i moduler. Det är där de generas och 

deras egenskaper sätts. Det går även att ange standardinställningar för 

blocket när de definieras. Ytterligare inställningar går också att definiera. En 

modul kan definiera obegränsat antal med block. 

 

Figur 4. Regioner och block i Drupal 

Form API 

Som mycket annat i Drupal så genereras även formulär av arrayer. Detta gör 

att det är lätt att få liknande utseende på alla forumlär, men det går även att 

lägga in egna formateringar av utvalda delar av formuläret genom att ange 

temafunktioner. En av de viktigaste sakerna är att det möjliggör att systemet 

automatisk kan validera formulär. Detta eftersom en kopia av formuläret 

kan sparas i systemen som sedan kan jämföras med vid insändning. Det ger 

också möjlighet för moduler att ändra eller utöka ett forumlär definierat av 

en annan modul genom en hook.   

Form API underlättar också vid validering och inskickning av formulär. 

Ett formulär definieras i en egen funktion. När ett formulär ska genereras 

körs en formulärgenereringsfunktion som tar namnet på formulärfunktionen 

som argument. När formuläret skickas in av en användare anropas en 
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funktion med samma namn som den som genererade formuläret fast med 

tillägget validate för validering, och tillägget submit för att spara data. Om 

inga fel i valideringen uppstod körs funktionen med tillägget submit, annars 

inte. Detta gör det snabbt och smidigt att skapa formulär i Drupal. 

Valideringen av formuläret är också enkel och fel kan anges för varje fält. 

Fel markeras automatisk för de fält som har angivits innehålla fel och redan 

ifyllda värden står kvar. All den logiken behöver inte en utvecklare tänka 

på, utan kan fokusera på att bygga och ta emot data från formuläret. 

Språkfiler 

Drupal kan hantera flera språk i gränssnittet. För att möjliggöra detta 

innehåller Drupal en tabell i databasen med alla ord i gränssnittet på de 

språk som är inlagda. Standardspråket är engelska och är det som används 

vid utmatningar av text i koden. Men för att få gränssnittet på ett annat språk 

så behöver alla texter översättas. Då används tabellen med översättningar. 

Tabellen med översättningar måste få sitt innehåll på något sätt, därför 

innehåller både teman och moduler språkfiler för de texter som används i 

temat eller modulen. En språkfil är en gettext
5
-fil med översättningar från 

engelska till det språk filen är för.  

3.1.2 Joomla 

Joomla baseras på serverskriptspråket PHP och bygger på en 

objektorienterad kodstruktur. Data sparas i en MySQL-databas. Som 

webbserver rekommenderas Apache. Joomla är platformsoberoende och 

fungerar till de plattformar som PHP, MySQL och Apache finns till. 

Grundläggande uppbyggnad och filstruktur 

Till skillnad från Drupal har Joomla en tvålagersarkitektur, en frontend och 

backend. Frontend är det som vanliga användare ser, själva 

presentationslagret. Backend kräver inloggning och det är där allt innehåll 

hanteras, ett administrationslager. Frontend och backend är separerade på 

filnivå och har var sin uppsättning av mallar och tillägg. 

                                                 
5
 Gettext är en teknik för översättning av gränssnitt i program. För ytterligare information 

se: http://www.gnu.org/software/gettext/  
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I Joomlas rotkatalog finns index-filen (index.php) och Joomlas 

konfigurationsfil (configuration.php). Alla sidförfrågningar på frontend går 

via index-filen. Konfigurationsfilen är gemensam för både frontend och 

backend. I rotkatalogen finns en katalog administrator. Det är där filerna 

för backend ligger. Där finns också en index-fil. Via den går alla 

sidförfrågningar på backend. 

 

Figur 5. Joomlas filstruktur 

Tillbaka till Joomlas rotkatalog. Där finns lite olika kataloger med filer i. 

Bland annat templates för mallar, components för komponenter, modules 

för moduler och plugins för insticksprogram. Katalogerna templates, 

components och modules finns även i katalogen administrator, alltså 

backend. I rotkatalogen finns också katalogen includes. Där finns Joomlas 

basfiler för frontend. Motsvarande katalog finns även i backend. Här finns 

de nödvändiga filerna för att starta upp och inkludera andra nödvändiga 

filer. I rotkatalogen finns också katalogen libraries. Här finns filer med 
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klasser som kan inkluderas vid behov, till exempel olika basklasser. Dessa 

filer används både av frontend och av backend. 

Teman 

Utseendet på en webbplats i Joomla bestäms av det aktiva temat eller mallen 

som det heter i Joomla. Det kan finnas flera teman i Joomla men bara ett 

kan vara aktivt åt gången. Frontend och backend har separata teman och de 

ligger på olika platser i filstrukturen. Teman för frontend ligger bland filerna 

för frontend och teman för backend ligger bland filerna för backend. Det 

vanligaste är att ändra tema för frontend, då det är det alla besökare ser. 

Ett tema består av en XML-fil (templateDetails.xml) som beskriver 

temat, inställningsparametrar för temat, vilka språk och språkfiler som finns 

i temat, namn på modulpositioner i temat och vilka filer som ingår i temat. I 

övrigt består ett tema av mallfiler i form av PHP-filer som genererar HTML, 

stilmallar och bilder. Det finns en huvudmallfil (index.php) som är en mall 

för hela sidan och bestämmer en sidas struktur. I denna fil positioneras 

moduler och komponenter på rätt ställen, referenser till stilmallar, 

javascript-filer anges med mera. Det finns andra filer i ett tema som generar 

HTML för en hel sida. Det är för en sida där endast en komponent ska visas 

utan moduler (component.php), en för en felsida (error.php) och en för att 

meddela att webbplatsen ligger nere (offline.php). Saknas någon av dessa 

filer så används en motsvarande standardfil i systemet istället. Övriga filer 

som kan finnas i ett tema är bilder, stilmallar, språkfiler, fil med sparade 

parametrar för temat, överlagringar av layouter och andra filer som hör till 

ett tema. 

Ett tema kan överlagra standardmallar som är definierade i olika 

komponenter eller moduler. När en motsvarande mall för en komponent 

eller modul hittas i det aktiva temat så används den mallen istället. 

Teman kan ha ett antal parametrar definierade som går att ställa in på 

inställningssidan för ett tema i administratörsgränssnittet. Vilka parametrar 

som ska finnas anges i XML-filen som beskriver temat 

(templateDetails.xml). Här går det också ange vilken typ av parameter det 

är. Det finns ett antal olika typer av parametrar att välja på. Exempel på 

typer av parametrar är text, val av bild ur en lista, radioknappsval, val av 

språk, val av kategori med mera. Skulle en önskvärd typ av parameter 
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saknas så går det att definiera egna temaparametrar i ett tema. Värdena från 

alla parametrar sparas i en textfil i temat (params.ini). I en mallfil går det 

att få tag i värdet på en parameter via en funktion. 

Ett tema kan också innehålla språkfiler. Det är filer som innehåller 

översättningar av text i temat till olika språk. 

Komponenter 

Tillägg i Joomla består av tre olika varianter, komponenter, moduler och 

insticksprogram. En komponent är något som hanterar det som händer på en 

angiven webbsida. Det är bara en komponent som är aktiv åt gången då den 

har hand om vissa speciella sidor. Ett exempel på en komponent som följer 

med Joomla är com_content som har hand om innehåll. Den gör det möjligt 

att skapa, visa och hantera artiklar bland annat. När en artikel visas så är det 

komponenten com_content som är aktiv. På en sida finns det ett område för 

komponenter och det är där en artikel visas. 

En komponent består av två delar, en för frontend och en för backend. 

Filerna för dessa är separerade. Filerna för frontend är placerade bland 

filerna för frontend och motsvarande på samma sätt för backend. 

Komponenter är uppbyggda enligt designmönstret Model View 

Controller, som förkortas MVC. Det innebär att en komponent består av en 

kontrollerklass och ett antal modell- och vyklasser. En vyklass kan också 

använda sig av mallfiler som finns i komponenten för att generera HTML. 

Det är dessa mallfiler som ett tema kan överlagra. 

Filer som tillhör en komponent ligger i en katalog med samma namn 

som komponenten. I komponenten finns det en XML-fil som beskriver 

komponenten. I den finns det bland annat en beskrivning av komponenten 

och vilka filer som ingår i komponenten. Denna fil används av systemet när 

komponenten installeras. 

Moduler 

En modul i Joomla! är en gränssnittskomponent för frontend som kan 

placeras i någon av de modulpositioner som är definierade i temat. Exempel 

på moduler är en meny, senaste artiklar, omröstning och länkar. Moduler 

kan vara ett komplement till komponenter för att visa andra saker än vad 

som visas i platsen för komponenter på sidan. Se Figur 6 nedan för en figur 
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över modulpositioner (markerat med svart) och moduler (markerat med 

rött). 

En modul består av en XML-fil som beskriver modulen på samma sätt 

som för teman och komponenter. Som minst behöver en modul bara 

innehålla en ytterligare fil och det är en PHP-fil som genererar och skriver 

ut innehållet i modulen. Nackdelen med detta är att det inte finns någon 

mallfil som det är möjligt för temat att överlagra. Därför är det möjligt att 

ange mallfiler i modulen som huvudfilen använder sig av genom att anropa 

en funktion. En modul kan också innehålla en hjälpklass för att till exempel 

lagra data i databasen. 

 

Figur 6. Modulpositioner och moduler i Joomla! 

Insticksprogram 

Komponenter och moduler har ingen möjlighet att utöka andra komponenter 

eller moduler med funktionalitet eller göra några ändringar i systemet. Det 

har däremot insticksprogram (plugin). 

Ett insticksprogram består oftast av bara två filer. En XML-fil som 

beskriver insticksprogrammet och en PHP-fil som innehåller en 



 

20 

insticksprogramsklass som är själva insticksprogrammet. 

Insticksprogramsklassen ärver från en basklass för insticksprogram. Den 

innehåller en uppsättning metoder som anropas vid olika händelser i 

systemet. Till exempel innan en artikel visas, så att innehåll i artikeln kan 

ändras eller läggas till. 

Till skillnad mot komponenter och moduler så ligger inte 

insticksprogram i en egen katalog utan de ligger grupperade i kataloger efter 

typ av insticksprogram.  

3.1.3 Polopoly 

Polopoly bygger på Javateknologi och har därför som krav att Java finns 

installerat på den server det körs på. Eftersom Java är plattformsoberoende 

så innebär det att Polopoly också är det. Bestående data sparas i en databas 

och Polopoly har stöd för SQL Server, MySQL, Oracle och PostgreSQL. 

Den tekniska beskrivning som följer nedan baseras på stora delar av 

Polopolys utvecklarguide för version 9.14 av Polopoly.  

Grundläggande uppbyggnad 

Polopoly utnyttjar företagsplattformen av Java, Java 2 Enterprise Edition 

förkortat J2EE. Detta innebär att de flesta delar av systemet är 

implementerade som komponenter som kan sättas in i en av de så kallade 

containrar som finns definierade i J2EE.  

Det finns fem olika containertyper specificerade i J2EE-specifikationen 

(8). Tre på serversidan och två på klientsidan. Varje containertyp innehåller 

i sin tur olika komponenter. De tre containertyperna på serversidan är de 

som är av intresse här. Den första är applikationsservern (J2EE-servern) 

som bidrar med en omgivning till de två andra containertyperna att köra i. 

Andra containertypen är Enterprise JavaBeans (EJB). Där är varje 

komponent en modul. Containern förser modulerna med en abstraktion för 

bland annat dataåtkomst, skalning, transaktionshantering, säkerhet och 

meddelandetjänster. Detta gör det enklare för utvecklare då de inte behöver 

implementera dessa bitar samt att det fungerar oberoende av system. 

Polopoly har två EJB-moduler eller tjänster. Det är användarservern och 

innehållshanteringsservern. Användarservern hanterar användardata, 

autentisering av användare och användares befogenheter. 
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Innehållshanteringsservern hanterar innehåll, versioner av innehåll och 

arbetsflöden. 

Den tredje är webbcontainern som är en webbserver. Dess uppgifter är 

att hantera servlets
6
 och JSP-sidor, kommunikationen mellan användarens 

webbläsare och applikationerna.  

Polopoly innehåller också ett ramverk för Java-servermoduler som 

agerar som klienter till EJB-lagret och som serverar till andra delar av 

systemet. Moduler av denna typ är bland annat indexeringsservern som 

indexerar innehåll så att det snabbt kan hittas och tas fram. 

Vanligtvis ligger alla olika modulerna i samma applikationsserver, men 

Polopoly har stöd för att olika containertyper är representerade av olika 

runtimemiljöer. Därför finns det något som kallas PEAR. Det är en samling 

skript som installerar, konfigurerar och hanterar olika runtimemiljöer för 

olika delar av J2EE-containrarna. En vanlig konfiguration är att köra 

Tomcat som webbserver, JBoss som EJB och MySQL som databas. 

Polopoly är bara innehållshanteringsbiten för en webbplats. Det består 

av ett grafiskt gränssnitt för att hantera innehåll, men själva webbplatsen 

måste byggas från grunden med Polopoly som en grund att bygga på. 

Grundfunktionerna för att hantera innehåll finns där. Det som måste 

utvecklas är definitionen och presentationen av innehållet. För att lättare 

komma igång eller att ha något att bygga på från början finns det en färdig 

webbplats till Polopoly. Det är en webbplats för en påhittad tidning kallad 

Greenfield Times. Den innehåller den vanligaste funktionaliteten som 

brukar finnas på tidningssidor, så som artiklar, sektioner, bloggar, 

kommentarer, bildgallerier, videoklipp med mera. 

In och utmatningsmallar 

I Polopoly sparas allt innehåll och data i innehållsobjekt och alla 

innehållsobjekt har var sin inmatningsmall. Även inmatningsmallen är ett 

innehållsobjekt och har därför också en inmatningsmall. En inmatningsmall 

är ett XML-dokument som beskriver ett innehållsobjekt. En inmatningsmall 

kan innehålla en lista på utmatningsmallar som rekommenderas för 

innehållet. En utmatningsmall är också ett innehållsobjekt, men det 

                                                 
6
 Se bilaga 1 för förklaring. 
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beskriver hur ett innehåll ska presenteras på frontend. Ett exempel på 

utmatningsmall är en JSP-sida som genererar HTML. Det betyder att 

innehåll kan presenteras på olika sätt beroende på vilken utmatningsmall 

som används och inmatningsmallen anger vilka utmatningsmallar som är 

rekommenderade. Alla innehållsobjekt har inte definierade 

utmatningsmallar då de inte har något att presentera på frontend. 

Exempelvis konfigurationer som också sparas i innehållsobjekt. 

En inmatningsmall för ett innehållsobjekt definierar också vilken så 

kallad policy som används för innehållet. En policy definieras i en java-

klass. Den innehåller åtkomstmetoder för data i innehållet. Den kan 

generera mer komplex data utifrån de komponenter och referenser till 

innehåll som innehållet består av.  I en policyklass är det även möjligt att 

generera HTML eller annan form av utmatning. Det är också möjligt att 

köra viss kod i policyklassen efter att innehållet skapats, ändras och så 

vidare genom att motsvarande metoder i klassen anropas vid dessa 

händelser. Detta görs möjligt eftersom policyklassen implementerar ett 

policyinterface. I Polopoly finns det lite färdiga policyklasser som kan 

användas eller utökas genom att skapa en egen och låta den ärva den 

befintliga. Till exempel på en policy som redan finns och som kan utökas är 

en för artiklar. 

I en inmatningsmall kan också policys för innehållsobjektets 

gränssnittskomponent i administratörsgränssnittet pekas ut. 

Gränssnittskomponenter är ett grafiskt byggblock för innehållsobjektet som 

innehåller kontroller för att sätta värden som krävs av innehållsobjektets 

policy. Gränssnittskomponenter kan ha två typer av policys beroende på det 

läge gränssnittskomponenten är i. De två lägena är visningsläge och 

redigeringsläge. Både lägena kan hanteras av samma policy, men kan även 

vara separerat till var sin policy. Ett innehållsobjekt kan ha flera policys för 

gränssnittskomponenter beroende på kontext. Det vill säga 

gränssnittskomponenten för innehållsobjektet kan vara olika beroende på 

var i administrationsgränssnittet som den visas. 

Innehållsobjekt finns av olika typer. Exempel är typerna artikel, 

avdelning, innehåll, layoutelement, arbetsflöde, inmatningsmall, 

utmatningsmall, användardata, konfiguration med flera. 
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Fält och layouter 

En innehållstyp för artiklar kan bestå av en rubrik och en brödtext som ett 

exempel. Rubriken och brödtexten är då så kallade fält. Fält är en speciell 

typ av innehåll som kallas Reference Meta Data förkortat RMD.  Det är en 

referens till en inmatningsmall att använda för fältet. Dessutom kan den 

innehålla ett antal parametrar. Typiska parametrar är namn och etikett på 

fältet. Den refererade inmatningsmallen kan ange policy och 

gränssnittskomponentspolicys för fältet. Dessa inmatningsmallar tillhör 

inget innehållsobjekt utan är till för att refereras från en RMD. Detta gör att 

dessa inmatningsmallar kan återanvändas till flera innehållsobjekt. Ett 

exempel på sådan inmatningsmall är en för ett enkelt textfält. Policyn som 

är refererad till i inmatningsmallen ser till att spara och hämta värdet för 

textfältet. Det finns också referenser till gränssnittskomponentspolicys som i 

detta fall är ett textfält i administrationsgränssnittet. I Polopoly finns några 

redan definierade sådana här inmatningsmallar för enkla fält. Till exempel 

textfält, textrutor, checkboxar, rullgardinsmenyer och radioknappar. Det 

finns även färdiga inmatningsmallar för lite mer avancerade fält också.  

Flera fält kan grupperas i så kallade layouter. En layout strukturerar upp 

de innehållande fälten. Detta är bara en utseendemässig anpassning av 

administratörsgränssnittet. Layouters inmatningsmallar refererar till en 

gränssnittskomponentklass som grupperar fälten. En layout kan 

återanvändas på samma sätt som fält då det bara är en inmatningsmall som 

inte är kopplat till något innehållsobjekt.  

Genom att använda layouter och fält så går det bygga upp ett träd av 

layouter och fält. En layout kan inte bara innehålla fält utan också layouter 

som i sin tur innehållet fält och alternativt fler layouter. Detta träd byggs 

upp av en så kallad rotinmatningsmall. Det är en inmatningsmall för ett 

innehållsobjekt. Det kan vara för en innehållstyp exempelvis en artikel. 

Inmatningsmallar skrivs i XML och trädet av layouter byggs upp av 

taggarna layout och field som refererar till inmatningsmallar för layouter 

respektive fält.  I och med hur XML är uppbyggd så går det att nästla dessa 

taggar och på sätt bygga upp ett träd av layouter och fält.  
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SiteEngine 

I Polopoly finns det en modul som heter SiteEngine som gör det möjligt att 

hantera flera webbplatser, sidor, sidelement och layouter i 

administratörsgränssnittet. Den gör det möjligt att till exempel skapa nya 

webbplatser i administratörsgränssnittet på ett enkelt sätt. Det går också att 

förhandsgranska en hel webbplats och flytta om innehåll med drag och 

släppteknik. 

Det går att tilldela avdelningar olika sidlayouter. När en ny avdelning 

skall skapas så ska det anges vilken sidlayout den ska ha, vilka delar den ska 

bestå av. En sådan sidlayout definieras som allt annat i en inmatningsmall. 

Denna sidlayout går sedan att återanvända på flera sidor och även på andra 

webbplatser. En webbplats är en typ av avdelning. Sidlayouter delar upp en 

avdelningssida i olika områden. Det kan vara sidhuvud, sidfot, meny och så 

vidare. Dessa områden kan fyllas med en lista med element. Ett element är 

motsvarande block i Drupal och moduler i Joomla. Dock så är de lite mer 

avancerade. Element är inte innehåll i sig utan är en typ av layout som 

presenterar innehåll. Det kan exempelvis vara en lista med artiklar, en puff
7
, 

en omröstning, en meny med mera.  

Element är en innehållstyp som kallas Layout Element. På samma sätt 

som layouter och fält kan tilldelas innehåll av typen Article i en 

inmatningsmall så går det att göra till ett element. Detta innebär att element 

kan i sin tur innehålla områden som innehåller element. Ett exempel ur 

Greenfield Times är elementet kolumndelare som har två områden. En för 

varje kolumn. Den kan användas till att lägga två puffar till artiklar i var sin 

kolumn. I Figur 7 nedan så är områden i svart och element i rött markerade. 

Figuren föreställer startsidan i Greenfield Times. Det finns ganska många 

områden, men mittkolumnen innehåller lite element. Elementet längst ner är 

i sin tur uppdelad i två områden med ett element i den vänstra (en bild), och 

två element i den högra. 

                                                 
7
 En puff är en kortare fristående sammanfattning av en artikel för att vecka intresse att läsa 

hela artikeln. 
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Figur 7. Områden och element i Polopoly 

En webbplats kan bestå av en huvudsida och flera undersidor som i sin 

tur kan ha undersidor. En undersida är en avdelning eller webbplats. Om en 

undersida innehåller ett område som har samma namn som ett område på 

den ovanliggande sidan så finns det möjlighet att ärva elementlistan från den 

ovanliggande sidan. Detta är användbart till exempel när innehåll i vissa 

områden ska vara samma på flera undersidor. Fylls inte området med några 

element på den undersidan så visas samma innehåll där som på den 

ovanliggande sidan. Dock om innehåll läggs in i området på undersidan så 

ärvs inte listan med element längre. Att ärva listan med element på detta sätt 

är en inställning för området på undersidan, och det innebär att det finns 

möjlighet att välja om innehåll ska ärvas eller inte. 

Till varje avdelning finns det en lista med artiklar som har avdelningen 

som sitt hemmaställe. Det innebär att artikeln kommer visas under denna 

avdelning när den visas i sin helhet, om inget annat har specificerats. 

För varje avdelning finns det mer listor med innehåll förutom artiklar. 

Varje sida eller webbplats kan tilldelas egna stilmallar och rss-flöden. Det 
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finns också en lista med resurser som är en lista med innehåll som bilder, 

videoklipp, flashanimationer, stilmallar med mera. Där utöver finns det 

något som kallas publiceringsköer. Det är ett sätt att hantera listor med 

innehåll. Det kan vara en manuellt skapad lista eller en automatiskt 

genererad lista. Ett exempel på en automatiskt genererad lista är en lista med 

de 5 senaste nyheterna. 

För utvecklaren innebär SiteEngine lite mindre arbete. Många saker går 

att återanvända på flera sidor och webbplatser så som layouter och fält. Det 

som också förenklar för utvecklaren är att det går att komma åt data från en 

policy direkt i en utmatningsmall, alltså till exempel en JSP-sida. Ytterligare 

en sak är att cachning kan göras mer automatiskt då områden och 

sidelement blir fragment med HTML-kod som kan cachas. 

Model View Controller 

Polopoly använder designmönstret Model View Controller förkortat MVC. I 

den finns det en modell, en vy och en kontroller. Till skillnad mot Joomla! 

som också använder MVC så behövs inte en modell implementeras i 

Polopoly, utan det räcker med en vy och i vissa fall en kontroller. Modellen 

skapas automatiskt utifrån en inmatningsmall. En modell kan hämta värden 

från en policy. En kontroller kan fylla modellen med ytterligare värden eller 

behandla värden från en policy och skicka till modellen. En vy är en 

utmatningsmall. De tillgängliga variablerna i en utmatningsmall är de 

variabler som finns i modellen. Så data som finns i modellen kan skrivas ut 

av en utmatningsmall. 

Moduler 

Polopoly är uppbyggt av olika moduler där varje modul tillgängliggör en 

uppsättning funktioner. Som bas finns modulen Content Manager som ger 

själva funktionaliteten att hantera innehåll. Övriga moduler utökar med 

ytterligare funktionalitet så som användarhantering, indexering, cachning 

med mera. På så sätt kan funktionalitet begränsas till det som behövs genom 

att inte använda sig av alla moduler. 

Moduler kan vara av olika typ. Modulen Content Manager ligger i 

EJB-lagret för att ha åtkomst till databasen till exempel. Andra moduler kan 

vara en separat javabean som lagrar data och kommunicerar via modulen 
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Content Manager. Från EJB-lagrets perspektiv så är javabeans klienter till 

EJB-lagret. Men ur ett systemperspektiv så är de servrar som andra klienter 

kan interagera mot, till exempel en annan javabean. 

Tabell 1: Moduler i Polopoly 

Modul Beskrivning 

Content Manager Kärnmodulen i Polopoly som 

hanterar allt innehåll vad gäller 

versionering, arbetsflöde, 

åtkomstkontroll, indexering, 

hantering av metadata med mera. 

User Module Hanterar funktioner för användare 

som hantering av användare, 

autentisering av användare, 

inloggning, rättigheter och 

åtkomstkontroll, personligt innehåll 

och data med mera. 

Statistics Module Hanterar och loggar statistik på en 

webbplats. Den gör det möjligt att 

se statistik över artiklars popularitet 

och hur besökare surfar runt på 

webbplatsen och varifrån de 

kommer till webbplatsen. 

Newsletter Server Möjliggör utskick av nyhetsbrev. Ett 

nyhetsbrev kan genereras utifrån 

valda artiklar. Nyhetsbreven skickas 

till adresser i en specificerad e-

postlista. 

Community Module Förenklar att bygga Community-

funktioner så som forum och 

bloggar på en webbplats. 
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Insticksprogram 

Moduler körs som separata servrar, men det finns en enklare variant av 

moduler, så kallade insticksprogram från och med version 9.14 av Polopoly. 

En annan skillnad mot moduler är att insticksprogram är en del av 

webbapplikationen. Insticksprogram möjliggör att på ett modulärt sätt lägga 

till funktionalitet till en webbapplikation.  

3.1.4 Wordpress 

Wordpress bygger på serverskriptspråket PHP. Som databas används 

MySQL och som webbserver är det rekommenderat att använda Apache 

eller Nginx. (9) 

Följande beskrivning av WordPress uppbyggnad bygger på WordPress 

dokumentation. 

Grundläggande uppbyggnad 

Likt Joomla och Polopoly har Wordpress en frontend och backend. På 

frontend publiceras allt innehåll och på backend hanteras allt innehåll, 

användare och inställningar. Filstrukturen består av ett antal filer och tre 

kataloger i rotkatalogen. De tre katalogerna där, är där backend ligger (wp-

admin), en för systemfiler (wp-includes) och katalog där filer, teman, 

språkfiler och tillägg sparas (wp-content). I rotkatalogen finns olika PHP-

filer för att generera olika sidor på frontend samt lite hjälpfiler till dessa. Det 

är också i rotkatalogen konfigurationsfilen ligger för 

databasåtkomstinställningar med mera. 
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Figur 8. Wordpress filstruktur 

Tillägg 

För att utöka Wordpress med funktionalitet är det möjligt att installera 

tillägg. Ett tillägg kan bestå av endast en PHP-fil. PHP-filen kan ligga i en 

katalog med andra filer som hör till tillägget. Det som avgör vilken fil som 

är huvudfilen för ett tillägg samt definierar tillägget, är kommentarer i 

början av filen, som ser ut på ett specificerat sätt. Där anges bland annat vad 

tillägget heter, en beskrivning av tillägget och vilken version det är. Alla 

filer som hör till ett aktiverat tillägg körs för varje sidvisning. I tilläggsfilen 

inkluderas andra filer som behövs, till exempel andra filer som tillhör 

tillägget. Men här definieras också så kallade hooks. De gör det möjligt för 

tillägget att utöka Wordpress med funktionalitet.  

Teman 

Ett tema definierar utseendet på en webbplats i Wordpress. Det består av en 

eller flera PHP-filer som genererar HTML-kod utifrån en uppsättning 

funktioner. Olika filer genererar HTML-kod för olika delar av en webbsida. 

Som minst kan ett tema bestå av en huvudmall (index.php) som genererar 

HTML-kod för en hel sida och en stilmall (style.css). I stilmallen så läggs 

information om temat i kommentarer överst i filen. Det finns andra mallfiler 

än huvudmallfilen för att till exempel generera HTML-kod för sidhuvud, 
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sidfot, kommentarer med mera. Dessa filer måste som nämnt inte finnas i 

temat, utan om de saknas så används motsvarande standardmall i systemet. 

Det finns också mallfiler som används istället för huvudmallfilen 

(index.php) på vissa sidor om de finns i temat. På så sätt finns det möjlighet 

att ha olika utseende på olika sidor.  

Ett exempel är om sidan som listar inlägg i en viss kategori har en egen 

mall, då heter den mallfilen category.php. Saknas denna fil så används 

index.php. Ska en sida med inlägg för en speciell kategori ha en egen mall, 

så skulle den mallfilen ha namnet category-1.php där 1 är kategorins id. 

Det finns en hierarki med mallfiler för sidor som kan användas som har 

olika prioritet. Det bygger på att den mest specifika mallen som finns 

används istället för en mindre specifik.
8
 

Hooks, actions och filter 

Att använda hooks är ett sätt för tillägg att kroka sig in i resten av 

Wordpress. I Wordpress finns det två typer av hooks, actions och filter. 

Actions är hook-funktioner som anropas vid speciella punkter i 

exekveringen eller när en speciell händelse sker. Tillägget kan på sätt 

specificera att en eller flera funktioner i tillägget ska anropas vid dessa 

tillfällen. Hooks av typen filter används för att modifiera texter av olika slag 

före dem sparas till databasen eller skickas till användarens webbläsare. 

Till skillnad från Drupal, som också använder sig av hooks, så finns som 

nämnt två typer av hooks, men det skiljer också hur en hook implementeras. 

I Drupal implementeras en hook genom att namnet på funktionen består av 

modulens namn och hookens namn. I Wordpress används en funktion för att 

registrera en implementering av en hook genom att ange hookens namn, 

samt funktionen som ska anropas namn som argument. Detta medför också 

att det är möjligt för tillägg att göra flera implementeringar av samma hook 

genom att registrera fler funktioner till samma hook.  

Paneler och widgets 

Widgets (gränssnittskomponenter) är motsvarande block i Drupal eller 

moduler i Joomla som kan placeras i så kallade paneler. En panel är ett 

                                                 
8
 För en figur över mallhierarkin följ denna länk: 

http://codex.wordpress.org/images/1/18/Template_Hierarchy.png 
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område på en webbsida där widgets kan placeras. Vilka paneler som finns 

och var de finns, definieras av temat som är aktivt. En widget kan vara en 

meny, lista med länkar, senaste inlägg med mera. Gränssnittskomponenter 

implementeras med tillägg men det finns några widgets som ingår i 

Wordpress, utan några tillägg behöver vara installerade och aktiverade. 

Panelsida 

I administratörsgränssnittet finns en panel (dashboard) som är en hel sida 

med widgets. De fungerar som widgets till panelerna på frontend. Fast här 

är panelen en hel sida med widgets. De widgets som finns på panelsidan är 

inte samma typ av widgets som de som finns på frontend. Därmed går det 

inte att använda samma widgets på båda ställena. Gränssnittskomponenterna 

för panelsidan är mer till för en administratör eller redigerare. Exempel på 

widgets för panelsidan är senaste kommentarerna, senaste inläggen, 

snabbruta för att skriva ett inlägg, de populäraste modulerna till Wordpress, 

senaste nyheterna från wordpress.org med mera. 

På samma sätt som widgets för paneler på frontend kan implementeras 

av tillägg, så kan widgets för panelsidan göra det. Det är ofta inställningar 

eller statusinformation om tillägget. Det finns också några widgets som 

ingår i WordPress som inte är implementerat av något tillägg. 
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Figur 9. Panelsidan i Wordpress 

3.2 Inbyggd funktionalitet 

Med varje innehållshanteringssystem så ingår det vissa färdiga funktioner 

som till exempel att skriva och hantera artiklar, versionera innehåll, skapa 

omröstningar med mera. Här nedan beskrivs vilka funktioner som ingår i de 

olika innehållshanteringssystemen och som också kan avslöja vilka typer av 

webbplatser de är lämpliga för. Till exempel ett system som har mycket 

funktionalitet för att hantera och skriva artiklar men inte så mycket för att 

hantera användare kanske är mer lämpad för nyhetssidor än sociala 

webbplatser. 

3.2.1 Drupal 

Funktionalitet i Drupal läggs till av moduler. Det finns 5 obligatoriska 

moduler som inte går att avaktivera och 28 valfria som ingår i installationen 

och tillhör Drupals kärna. Se Tabell 2 nedan för en kort beskrivning av alla 
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modulerna. Beskrivningarna är citerade från Drupals 

administratörsgränssnitt. 

Tabell 2. Kärnmoduler i Drupal 

Modul Beskrivning 

Obligatoriska 

Block Hanterar de rutor som visas kring huvudinnehållet. 

Filter Hanterar filtrering av innehåll inför visning. 

Node Gör det möjligt att lägga till och visa innehåll på 

webbplatsen. 

System Hanterar allmänna inställningar för administratörer. 

User Hanterar användarregistrering och inloggning. 

Valfria 

Aggregator Samlar utdelat innehåll (RSS, RDF och Atom-flöden). 

Blog Gör det möjligt att ha enkelt och regelbundet 

uppdaterade användarsidor eller bloggar. 

Blog API Gör det möjligt för användare att skapa inlägg med 

applikationer som stöder XML-RPC-baserade blogg-

API:er. 

Book Låter användare strukturera upp sidor i en hierarki eller 

disposition. 

Color Låter användaren ändra färgschemat i vissa teman. 

Comment Låter användare kommentera och diskutera publicerat 

innehåll. 

Contact Aktiverar kontaktformulär för både enskilda användare 

och hela webbplatsen. 

Content 

translation 

Gör det möjligt att översätta innehåll till olika språk. 

Database 

logging 

Loggar och registrerar systemhändelser till databasen. 

Forum Möjliggör trådade diskussioner i allmänna ämnen. 

Help Hanterar visning av hjälp online. 



 

34 

Modul Beskrivning 

Locale Ger funktioner för språkhantering och möjliggör 

översättning av användargränssnittet till andra språk än 

engelska. 

Menu Tillåter administratörer att anpassa webbplatsens 

navigationsmeny. 

OpenID Låter användare logga in på din webbplats med OpenID. 

Path Tillåter användare att döpa om URL:er. 

PHP filter Ger möjlighet att köra inbäddad PHP-kod. 

Ping Meddela andra webbplatser när din webbplats har 

uppdaterats. 

Poll Låter din webbplats ta emot röster i olika ämnen i form 

av flervalsfrågor. 

Profile Ger stöd för konfigurerbara användarprofiler. 

Search Möjliggör nyckelordssökning på webbplatsen. 

Statistics Loggar åtkomststatistik på webbplatsen. 

Syslog Loggar och registrerar systemhändelser till syslog. 

Taxonomy Möjliggör kategorisering av innehåll. 

Throttle Hanterar den automatiska lastbegränsningsmekanismen, 

för att hantera överbelastning på webbplatsen. 

Tracker Spårar användares senaste inlägg. 

Trigger Låter åtgärder utföras vid vissa systemhändelser, som 

när nytt innehåll skapas. 

Update status Söker efter tillgängliga uppdateringar för Drupal och 

dina installerade moduler och teman. 

Upload Låter användare ladda upp och bifoga filer till innehåll. 

Innehåll 

I Drupal lagras innehåll i så kallade noder. En nod är en samling fält och 

grupper av fält som bildar innehållet. Noderna kan vara av olika typ och 

innehålla olika information. En enkel nodtyp är en enkel sida, till exempel 

en statisk sida med information. Den består bara av fälten titel och brödtext. 

Några nodtyper ingår i Drupals kärna. Det är sida, artikel, blogginlägg, 
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boksida, omröstning och diskussionsämne. Se Tabell 3 nedan för en kort 

beskrivning av alla nodtyperna. Beskrivningarna är citerade från Drupals 

administratörsgränssnitt. 

Tabell 3. Nodtyper i Drupals kärna 

Nodtyp Beskrivning 

Sida En sida, till formen lik en artikel, är ett enkelt sätt att 

skapa och visa information som sällan ändras, som en 

"Om oss"-sektion på en webbsida. Som standard 

tillåter inte sidor besökarkommentarer och visas inte 

på webbplatsens startsida. 

Artikel En artikel, till formen lik en sida, är lämplig för att 

skapa och visas innehåll som informerar eller 

engagerar webbplatsens besökare. Pressmeddelanden, 

kungörelser och informella bloggliknande inlägg kan 

alla skapas i form av en artikel. Som standard visas 

en artikel automatisk på webbplatsens startsida och 

ger möjlighet att skriva kommentarer. 

Blogginlägg Ett blogginlägg är ett enskilt inlägg i onlinedagbok, 

eller blogg. 

Boksida En boksida är en sida med innehåll organiserat till en 

samling av besläktade inlägg sammantaget kallade en 

bok. En boksida visar automatiskt länkar till 

närliggande sidor och ger ett enkelt 

navigationssystem för att organisera och hitta 

strukturerat innehåll. 

Omröstning En omröstning är en fråga med ett antal tänkbara 

svarsalternativ. När en omröstning väl har skapats 

tillför den en enkel fortlöpande räknare över antalet 

röster som erhållits på respektive svarsalternativ. 

Diskussionsämne Ett diskussionsämne är det första inlägget för en ny 

trådad diskussion inom ett forum. 

Eftersom olika typer av innehåll eller så kallade nodtyper är noder så kan till 

exempel allt senaste innehåll enkelt listas oberoende av typ. Alla noder har 
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ett ID och delar samma tabell i databasen med titel och brödtext. Om 

innehållet består av mer än en titel och brödtext så lagras det extra fälten i 

separata tabeller. Det går att lägga till ytterligare nodtyper i 

administratörsgränssnittet, men då är begränsningen att det bara kan 

innehålla en titel och brödtext. Ska nodtypen ha andra fält så måste det 

implementeras i en extra modul.  

Till Drupal finns det många tredjeparts moduler att ladda ner från 

Drupals hemsida. En tredjepartsmodul som ofta används är Content 

Construction Kit
9
, förkortat CCK. Den möjliggör att lägga till en 

uppsättning fördefinierade fält till nodtyper i administratörsgränssnittet. 

Exempel på fält som kan läggas till är text, nummer, referens till annan nod 

och referens till en användare. Det går också att gruppera fält. För varje fält 

som läggs till finns det en formulärdel och en visningsdel. I formulärdelen 

så läggs det till ett formulärfält för varje fält som läggs till, så när en ny nod 

skall skapas av denna typ så finns det ett formulärelement att fylla i. Till 

exempel om fältet skulle vara text så dyker det upp ett textfält i formuläret 

för detta. För visningsdelen av fältet så går det välja i vilka fall fältet ska 

visas, och hur det ska visas när noden visas i olika situationer. Olika sätt att 

visa noder på är till exempel i förhandsgranskningar, i sin helhet och i rss-

flöden. 

Det är möjligt att lägga till ytterligare typer av fält, antingen genom att 

skriva en modul eller att ladda ner en färdig från Drupals hemsida. Det finns 

moduler som till exempel lägger till datumfält, fält för e-post med mera. I 

version 7 av Drupal är CKK en del av i kärnan.  

En annan tredjeparts modul som också är vanlig som CCK och som 

också hanterar innehåll eller noder är modulen Views
10

. Den möjliggör att 

via ett grafiskt gränssnitt skapa sidor som listar noder eller så kallade vyer. 

Sidor och artiklar 

Utan att aktivera någon av de valfria modulerna så går det att skapa sidor 

och artiklar. Både sidor och artiklar är noder men av olika typ. Skillnaden 

mellan sidor och artiklar är att de har olika standardinställningar för 

kommentarer och för hur noden ska publiceras. 

                                                 
9
 Projektsida för modulen CCK: http://drupal.org/project/cck 

10
 Projektsida för modulen Views: http://drupal.org/project/views 
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Omröstningar 

Bland de valfria modulerna finns en omröstningsmodul som möjlighör 

skapande av omröstningar där en person direkt kan se det aktuella resultatet 

efter att ha röstat. Den är ganska enkel och det går inte att skapa 

omröstningar där det går att välja flera alternativ som svar. Omröstningar är 

en nodtyp vilket innebär att gemensam funktionalitet för noder som 

exempelvis kommentarer kan användas.  

Bland inställningarna för en omröstning är den möjligt att skriva in 

obegränsat med svarsalternativ men det går inte att ändra ordning på 

svarsalternativen på något smidigt sätt. Utan då måste innehållet i varje 

textruta ändras. Det går att ändra antalet röster på varje alternativ men 

informationen om antalet riktiga röster går då förlorad. En omröstning kan 

sättas som aktiv eller stängd. Är den stängd innebär det att den finns kvar, 

men det går fortfarande att se resultaten. Det går också sätta hur lång 

varighet omröstningen ska ha innan den automatisk avslutas. 

 

Böcker 

Som en valfri inbyggd modul finns modulen Book som lägger till nodtypen 

boksida. En boksida är en sida som är strukturerad i en trädstruktur där hela 

strukturen är en så kallad bok. Boksidan kan ha ett antal undersidor som i 

sin tur kan ha undersidor och så vidare. Varje sida länkar automatisk till 

närliggande sidor i strukturen. Samma modul gör det även möjligt för andra 

noder av annan typ att kunna ingå i en bok. Alla sidor i en bok behöver 

alltså inte vara en boksida.  

Forum 

Den valfria inbyggda modulen Forum lägger till nodtypen 

diskussionsämne. Varje diskussionsämne kan kategoriseras i en forumgrupp 

och underliggande forum. Antal nivåer med forumgrupper och forum är 

obegränsat. En forumgrupp kan ha en underliggande forumgrupp som i sin 

tur har ett underliggande forum. För detta används en annan funktion i 

Drupal, taxanomier. Mer om taxanomier nedan under rubriken 

kategorisering. Svar på ett diskussionsämne görs med kommentarer på 

samma sätt som andra nodtyper kan kommenteras. 
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Blogg 

Den valfria inbyggda modulen Blog lägger till nodtypen blogginlägg. Den 

lägger även till så att användare kan skapa en egen blogg genom att varje 

användare har en sida där deras blogginlägg listas. En länk till en 

användares blogg läggs till på användarens profilsida. 

Kommentarer 

Kommentarer läggs till av den valfria inbyggda modulen Comment. En 

kommentar är ingen nodtyp utan är ett tillägg till en nod. Kommentarer kan 

läggas till alla noder oavsett typ. Dock så finns det en inställning för varje 

nod om noden ska kunna kommenteras. Kommentarer är kanske inte 

lämpligt för alla nodtyper. 

Kommentarerna är så kallade trådade kommentarer. En kommentar som 

är ett svar på en annan kommentar markeras tydligt som standard med ett 

litet indrag. 

Kategorisering 

Kategorisering möjliggörs av den valfria modulen Taxonomy. Den 

möjliggör att strukturera upp innehåll som en taxanomi. Taxanomi är ett ord 

som i vetenskapliga sammanhang betyder vetenskapen om klassificering. I 

Drupals sammanhang står det för en metod för att organisera innehåll i en 

hierarkisk struktur genom att använda relationer mellan termer. 

Termer läggs in i en så kallad vokabulär. En vokabulär är en grupp av 

termer som är relaterade till varandra. Det finns två typer av strukturer på en 

vokabulär i Drupal. Termerna kan vara ordnade hierarkiskt eller i en platt 

struktur där termer är i formen av etiketter. Den hierarkiska strukturen 

används när den som skapar innehållet ska ha ett fast urval av termer att 

välja på, och relatera till en nod. Skaparen av innehållet kan inte lägga till 

nya termer. Termer i form av etiketter används om skaparen av innehåll ska 

också kunna ange nya termer att relatera till en nod. 

En vokabulär tilldelas olika nodtyper där den kan användas. Ett exempel 

på vokabulär kan vara bilmodeller. I en hierarkisk struktur skulle bilmärken 

finnas längst upp. Sedan under varje bilmärke bilmodellserier och under det 

årsmodeller. Den användare som skapar innehållet kan då i det formuläret 

välja i en flervalsruta eller rullgardinsmeny (beroende på om det är tillåtet 
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att relatera flera termer till ett innehåll) till exempel en årsmodell. Alla 

ovanliggande termer kommer då också relateras till noden. Är vokabulärer i 

formen av etiketter istället så måste märke, serie och årsmodell tas med som 

etiketter för att få med samma information. För att ange en etikett till en nod 

så används ett textfält för att skriva en kommaseparerad textsträng med 

etiketter. Drupal ger under tiden som etiketterna fylls i förslag på redan 

befintliga etiketter.  

RSS-flöden 

Allt innehåll kan publiceras via RSS-flöden. Varje sida som visar en lista på 

innehåll innehåller också en RSS-länk till motsvarande lista som ett RSS-

flöde. Aktiveras den valfria modulen Aggregator ger det möjlighet att lista 

innehåll från externa RSS-flöden. Flera externa RSS-flöden kan grupperas i 

kategorier för att bilda en sammanslagen lista. Externa RSS-flöden kan 

också visas i ett block. 

Versionering 

Alla noder i Drupal kan sparas som en ny version varje gång ändringar görs 

i noden. Det är sedan möjligt att backa till en tidigare version om så önskas. 

Att skapa en ny version när en nod sparas är valfritt, men inställningarna för 

nodtypen anger om valet att skapa en ny version är satt som standard.   

Block 

Block är rutor med innehåll som kan placeras i olika regioner på en sida. 

Block används främst för att visa samma innehåll på flera sidor på en 

specificerad plats. Ett tema kan ange vilka regioner som finns och skriver ut 

blocken i dessa regioner. I vilken region ett block ska placeras väljs med 

hjälp av ett gränssnitt bland administratörssidorna. Där listas alla tillängliga 

block och med hjälp av drag- och släppteknik kan en användare placera 

blocken i önskad region och ordning i regionen. Ett block kan också väljas 

att inte användas. 

Till varje block finns det några generella inställningar som går att ändra i 

administratörsgränssnittet. En titel för blocket, val om användare ska kunna 

dölja blocket, vilka användarroller som ska kunna se blocket och på vilka 

sidor blocket ska visas. Ytterligare inställningar kan definieras för ett block 

av en modul. 
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Användare 

Drupal har ett stort stöd för användare. Ytterligare användare kan registrera 

sig på webbplatsen och ha en egen profilsida med lite information om sig 

själv. Som standard finns det inte så mycket information att mata in om sig 

själv mer än en profilbild. Detta går dock att utöka med den inbyggda 

valfria modulen Profile. Den möjliggör att skapa ytterligare fält för 

användaren att fylla i med information om sig själv, som kan visas på 

profilsidan. Typer av fält som är möjliga att lägga till är enradigt textfält, 

flerradigt textfält, kryssruta, listval, lista i fritt format, URL och datum. 

Varje fält måste tillhöra en kategori, ha en titel och ha ett formulärnamn. Ett 

fält kan också tilldelas en förklaring. Det går att välja i vilka sammanhang 

det sparade värdet i fältet ska visas för andra användare, i vilken ordning 

fältet ska visas, om fältet ska automatisk kompletteras med värden under 

tiden användaren skriver utifrån värden andra användare har skrivit i 

motsvarande fält, om användaren måste ange ett värde i fältet, samt om 

fältet ska vara synligt i användarregistreringsformuläret. 

Det finns en del inställningar för användare i Drupal. En av 

inställningarna är att välja hur användare kan registreras. Om det ska vara en 

webbplats som inte tillåter utomstående användare. Till exempel en 

informationswebbplats eller nyhetswebbplats som inte har några 

användarfunktioner som till exempel kommentarer. Då är det möjligt att 

inaktivera registreringsformuläret och nya användare kan bara registreras av 

en administratör. Det finns också ett alternativ att ha ett 

registreringsformulär på webbplatsen men att nya användare måste 

godkännas av en administratör. Det tredje alternativet är att låta användare 

att registrera sig utan något krav av godkännande av en administratör. 

Möjligheten att kräva en verifikation av e-postadressen som användaren 

anger i samband med registreringen finns. Det går även att ange hur e-

postmeddelanden som skickas till användare i samband med registreringen 

ska se ut, och även möjlighet att ange riktlinjer för användarregistrering som 

visas i användarregistreringsformuläret. 

Användarrättigheter 

Användarrättigheter i Drupal bygger på att användare kan tilldelas olika 

roller. Rättigheter sätts på rollnivå vilket innebär att alla som är medlemmar 
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i en roll får de rättigheter som är tilldelad rollen. Varje roll har ett namn. Det 

kan till exempel vara redaktör. Det finns två fördefinierade roller som inte 

går att ta bort, rollerna gäst och inloggad användare. Rollen gäst tilldelas 

automatiskt alla användare som inte är inloggade och rollen inloggad 

användare tilldelas alla användare som är inloggade. Utöver dessa två 

roller så går det att skapa och ta bort ytterligare roller. 

Varje roll kan tilldelas olika rättigheter. Detta görs enkelt på en sida i 

administratörsgränssnittet med hjälp av kryssrutor. Antingen har rollen 

rättigheten eller inte. Varje rättighet har ett namn och är sorterade efter 

vilken modul de är definierade. Ett exempel på en rättighet är skapa 

blogginlägg. Kryssas denna rättighet i för en roll så innebär det att 

användare som har den rollen kan skapa blogginlägg. 

En användare kan tilldelas mer än en roll. De rättigheter användaren har 

är en summering av de tilldelade rollernas rättigheter. Det betyder att en 

användare inte kan förlora en rättighet genom att bli tilldelad en roll som 

saknar den rättigheten. 

Autentiseringsmetoder 

Det finns ett annat sätt i Drupal att autentisera användare förutom det 

inbyggda användarnamnet och lösenordet. Bland de valfria inbyggda 

modulerna så finns modulen OpenID. Det är en teknik för att kunna ha en 

och samma inloggning till flera webbplatser. För att detta ska fungera så 

måste användaren först ange adressen till OpenID-server i 

användarinställningarna. Det finns andra sätt att autentisera användare i 

Drupal, men för det krävs tredjepartsmodul.  

Kontaktformulär 

Både användare och en hel webbplats kan ha ett kontaktformulär. Med 

kontaktformuläret för användare kan andra användare med hjälp av det 

skicka e-postmeddelande till användaren. Varje användare kan välja att visa 

kontaktformuläret. 

Kontaktformuläret för hela webbplatsen fungerar också så att ett e-

postmeddelande skickas iväg, fast här kan det skickas iväg till flera stycken 

adresser. Den som fyller i formuläret har också möjlighet att välja en 

kategori för meddelandet. Beroende på kategori kan meddelandet skickas 
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till olika e-postadresser. Exempel på kategorier kan vara kontakt, 

felanmälan, sök jobb med mera. 

Läsbara och sökmotorvänliga sökvägar 

Varje nod kan tilldelas en alternativ sökväg om den valfria inbyggda 

modulen Path är aktiverad. I formuläret för att skapa eller redigera en nod 

så finns det då ett enkelradigt textfält där sökvägen till noden kan fyllas i. 

Sökvägen är helt valfri såvida den inte redan är tilldelad någon annan sida. 

Om ingen sökväg anges så används standardsökvägen till noden som består 

till del av nodens ID. Det finns ingen inbyggd funktionalitet att automatisk 

tilldela en nod en sökväg utifrån exempelvis nodens titel.  

Loggning 

Fel som uppstår och vissa händelser loggas i databasen om den valfria 

inbyggda modulen Database logging är aktiverad. Loggen går att läsa på en 

sida i administratörsgränssnittet. Där finns också möjlighet att filtera 

meddelanden efter typ av meddelande. Det går också att få en lista på de 

vanligaste ”åtkomst nekad”-felen och ”sidan hittades inte”-felen. Det finns 

även möjlighet att logga till syslog
11

 genom att aktivera den valfria 

inbyggda modulen Syslog.  

Statistik 

För att få Drupal att logga statistik så måste den inbyggda valfria modulen 

Statistics aktiveras. Den ger möjlighet att se listor på de senaste sidbesöken, 

de mest populära sidorna, de mest frekventa besökarna, de vanligaste 

hänvisningarna från en sida till en annan. Även hänvisningar från externa 

webbplatser. Går man till visningssidan för en nod så finns det en flik där 

det går att se hänvisningar som är gjorda till den noden. Här visas också 

hänvisningar från externa webbplatser till noden. 

Meny 

En meny i Drupal är en samling länkar eller menyval för att navigera på 

webbplatsen. Menyer är bara för att navigera internt på webbplatsen och 

varje menyval har en intern sökväg. Systemet döljer automatiskt menyval 

till sidor som användaren inte har behörighet att se. Det finns tre olika fasta 

                                                 
11

 Syslog är en standard för att logga systemhändelser. 
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menyer som inte går att ta bort. Det är menyerna Meny, Primära länkar och 

Sekundära länkar. Menyn Meny är en huvudmeny som tillhandahålls av 

Drupal. Vilka menyval som finns i denna meny styrs av Drupal i moduler, 

men det går ändå att göra ändringar i denna meny manuellt i 

administrationsgränssnittet. Det är en meny som har en trädstruktur som kan 

expanderas allt efterhand sidor längre ner i trädet visas. 

De övriga två menyerna, Primära länkar och Sekundära länkar, 

används ofta för att navigera mellan olika avdelningar på webbplatsen. 

Primära länkar är av högre rang än Sekundära länkar. Medan Primära 

länkar är länkar till de stora avdelningarna på webbplatsen så är 

Sekundära länkar länkar till mindre viktiga sidor som exempelvis 

kontaktinformation. Det finns också en inställning som gör att 

underliggande menyväl i Primära länkar läggs i menyn Sekundära 

länkar. Alla menyer sparas som ett träd av menyval. Normalt sett så visas 

bara den översta nivån i menyträdet när Primära länkar och Sekundära 

länkar skrivs ut. Det är temat som skriver ut Primära länkar och 

Sekundära länkar. Huvudmenyn Meny ligger i ett block. 

Utöver dessa tre menyer går det att lägga till ytterligare menyer. Dessa 

menyer dyker sedan upp som block som går att aktivera och placera i en 

region. 

Olika språk 

Det går att få både gränssnitt och innehåll på olika språk. Det kan vara i 

fallet när webbplatsen ska vara på ett annat språk än engelska, eller om 

webbplatsen ska kunna vara på flera språk där det ska gå att byta mellan 

språken. Drupal har stöd för båda fallen. Språket för gränssnittet går enkelt 

och snabbt att ändra som en inställning i administrationsgränssnittet. Alla 

textsträngar i gränssnittet finns sparade i databasen på engelska. I databasen 

finns också motsvarande textsträngar översatta till de språk som finns 

installerade. Så när en sida ska visas med ett gränssnitt på ett annat språk än 

engelska så översätts alla textsträngar till det aktuella språket. Saknas en 

översättning av en textsträng, så visas textsträngen på engelska. På grund att 

det är konstruerat på detta sätt så är det möjligt att till exempel lista alla 

oöversatta textsträngar, och ändra och lägga till en översättning. Finns även 

en sida som ger denna möjlighet i administrationsgränssnittet, vilket gör det 
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smidigt att hantera olika språk. För att kunna få gränssnittet att vara på ett 

annat språk än engelska så måste den inbyggda valfria modulen Locale vara 

aktiverad. 

Att ha en webbplats där språket för gränssnittet ska gå att ändra för 

användarna gör att åstadkomma på olika sätt. Dels kan en inloggad 

användare välja vilket språk den vill ha. Det går också styra språket genom 

ett prefix i sökvägen till webbplatsen och alla dess sidor, eller att språk väljs 

beroende på domän till webbplatsen.  

För att kunna ha innehåll på olika språk så måste den inbyggda modulen 

Content Translation vara aktiverad. Då är det möjligt att göra nodtyper 

översättbara. Att markera vilket språk den har och att länka till motsvarande 

nod på ett annat språk. När en översättning skrivs så skapas en ny nod av 

noden. Så det blir en dubblering av samma nod fast på olika språk. Det finns 

dock en koppling mellan noderna så att en länk dyker upp när noden visas 

för att få noden på ett annat språk. Dock så styrs inte vilket språk av noden 

som visas beroende på språk som är valt för gränssnittet i Drupal. Utan alla 

noder visas, oberoende av språk. 

Lastbegränsning 

Det finns en inbyggd lastbegränsare i Drupal. För att använda den behöver 

den inbyggda modulen Throttle aktiveras. Då gers möjligheten att ange en 

gräns för när lastbegränsningen ska starta genom att ange maxmalt antal 

icke inloggade användare och maximalt antal inloggade användare. När 

något av kraven överskrids så aktiveras lastbegränsaren. För moduler och 

block går det att kryssa för om de ska lastbegränsas. Då avaktiveras de när 

lastbegränsaren är aktiverad, och på sätt blir webbplatsen tillfälligt mindre 

resurskrävande. Detta eftersom mindre antal moduler och block laddas in 

och körs. 

Flera webbplatser 

Drupal har stöd för att hantera flera webbplatser i samma system. Alltså alla 

webbplatser använder samma kod för Drupal, men de har egna 

konfigurationer, teman och moduler. Det innebär att Drupal uppdateras så 

uppdateras det för alla webbplatser för de använder samma kod. Dock så 

innebär det inte att alla webbplatserna administreras gemensamt, utan de 
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beter sig som olika installationer. Men det är möjligt att använda en del 

gemensamma tabeller i databasen (10). På så sätt är det möjligt att till 

exempel dela användare mellan webbplatserna. 

XML-RPC 

Det finns stöd i Drupal att låta moduler kommunicera med XML-RPC.  Det 

finns även en modul som ingår i Drupal som gör det möjligt att skriva 

inlägg från ett program som stödjer Blog API via XML-RPC. 

3.2.2 Joomla 

Funktionalitet i Joomla tillförs av komponenter, moduler och 

insticksprogram. Det finns ett antal av dessa som ingår i Joomlas kärna som 

bygger upp alla funktioner i Joomla. De flesta av komponenterna, 

modulerna och insticksprogrammet som finns i kärnan går inte att 

avinstallera. 

Innehåll 

Innehåll i Joomla är i huvudsak artiklar. En artikel som inte tillhör någon 

sektion eller kategori betraktas som en sida. En artikel består av en titel, 

alias, en brödtext samt lite metadata. Till varje artikel finns det en del 

parametrar som kan anges. Exempel på parametrar som kan sättas är om 

titeln på artikeln ska visas, om författarens namn ska visas, om datumet när 

artikeln skapades ska visas med mera. Stor del av dessa parametrar går att 

sätta globalt och sedan går det välja i artikeln om det globala värdet ska 

användas, eller ett specifikt för artikeln. Som parameter går det även välja 

vilken åtkomstnivå det krävs för att visa artikeln. 

En artikel kan tilldelas en sektion och kategori. Kategori är underordnad 

sektion. Varje sektion kan innehålla ett antal kategorier. Det går alltså bara 

kategorisera artiklar i två nivåer och en artikel kan bara tillhöra en sektion 

och en kategori. 

Artiklar kan presenteras på olika sätt beroende på vilken layout artikeln 

visas i. Layouter som finns är exempelvis att visa en hel artikel, artiklar i en 

sektion eller kategori, lista av artiklar på framsidan, en tabell med artiklar i 

en sektion eller kategori. 
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För att mata in brödtexten för artiklar så finns det en så kallad ”What 

You See Is What You Get”-editor (WYSIWYG). Det är alltså en textruta 

där det går att formatera texten och se resultatet direkt när texten skrivs. Det 

finns även möjlighet att infoga bilder, dela upp artikeln i flera sidor och 

sätta en avgränsare för en kortare variant av artikeln. 

Länkar 

Det ingår en komponent för att publicera och samla länkar på webbplatsen. 

Länkarna kan kategoriseras. Det är dock inte samma kategorier som för 

artiklar utan det är kategorier speciellt för länkar. Komponenten gör det 

möjligt att lägga till länkar till externa webbplatser i menyn och visa en sida 

med alla länkar eller länkar i en kategori som finns på webbplatsen som 

olika layouter. För varje länk sparas hur många som har klickat på länken.  

Kontakter 

En annan komponent som ingår är en komponent som gör det möjligt att 

hantera och visa kontakter. Det kan vara kontaktuppgifter till personer som 

jobbar på företaget som webbplatsen är för. Den lägger också till ett 

kontaktformulär för att skicka ett meddelande till kontaktens e-postadress. 

Reklam 

Det finns en komponent och modul för att visa reklamskyltar. 

Reklamskyltar kan grupperas till en kategori eller klient. Den kan bestå av 

en text eller en bild som kan vara länkad. Antal klick på länken sparas så det 

går att se hur många gånger det har klickats på en reklamskylt. För att visa 

reklam kan reklammodulen användas. 

Mediahanterare och mediaarkiv 

Bilder och annan media som finns på webbplatsen går att komma åt via en 

mediahanterare. Här kan nya mediafiler laddas upp och raderas i 

mediaarkivet. Det är främst bilder som finns här. Mediaarkivet är en katalog 

på servern där alla mediafiler finns lagrade. Mediahanteraren hanterar alla 

filer och underliggande kataloger där. Det finns till exempel en katalog för 

alla bilder i artiklar. Där kan nya bilder laddas upp som ska användas i 

artiklar. Men det går också komma åt en variant av mediahanteraren från 
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formuläret där det skrivs en artikel. Där går det att ladda upp nya bilder och 

infoga bilden i editorn för brödtexten. 

RSS-flöden 

Komponenten Newsfeeds är motsvarande modulen Aggregator i Drupal. 

Den samlar externa RSS-flöden och visar de på webbplatsen. RSS-flödena 

kan grupperas i kategorier.  

För att dela ut egna RSS-flöden för det innehåll som finns på 

webbplatsen så finns modulen Syndicate. Den möjliggör att lägga till en 

länk till ett RSS-flöde för det innehåll som finns på den sida som visas för 

tillfället. 

Omröstning 

Det är möjligt att skapa omröstningar i Joomla. Komponenten Polls gör det 

möjligt att skapa och hantera omröstningar och lägger till en layout för att 

visa resultat av en omröstning. Modulen mod_poll gör det möjligt att visa 

ett omröstningsformulär i en modulposition .  

Efter röstning presenteras nuvarande resultatet i staplar. På resultatsidan 

finns även möjlighet att byta till att se resultat för en annan omröstning via 

en rullgardinsmeny. Omröstningen är ganska enkel och multipla svar på en 

fråga är inte möjlig. 

Bland inställningarna för omröstningen finner man möjlighet att 

begränsa hur ofta samma person kan lägga en röst. I Joomla finns det 12 

fasta fält att fylla svarsalternativen i. Det betyder att det är en begränsning 

på 12 svarsalternativ. 

Fördröjd publicering 

På sidan där en artikel skapas och redigeras finns det två datum för 

publicering som kan sättas som parametrar till artikeln. Det är ett datum för 

när artikeln ska publiceras och ett för när artikeln ska sluta vara publicerad. 

Slutdatumet behöver inte sättas och då slutar aldrig artikeln att vara 

publicerad. 

Sökning 

Det är möjligt att söka på innehåll som komponenter har skapat. Det sköts 

av en komponent. Dock så fungerar det inte rakt av utan det måste finnas ett 
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insticksprogram som gör det möjligt att söka i en komponent. I Joomla 

följer det med insticksprogram för att söka i artiklar, webblänkar, kontakter, 

kategorier, sektioner och RSS-flöden. Det följer även med en modul för att 

visa en sökruta på webbsidan. 

Användare 

Användare delas mellan frontend och backend. Det finns möjlighet för 

användare att registrera sig genom ett registreringsformulär på frontend. 

Men det går också att ta bort registreringsformuläret ifall administratörer 

ska lägga till användare istället. På backend finns det en användarhanterare. 

Där går det att skapa nya användare, ta bort användare och ändra användares 

uppgifter och inställningar. Uppgifter för en användare förutom 

användarnamn, lösenord och e-postadress är användarens fulla namn. Om 

komponenten för kontaktuppgifter är aktiverad så går det även koppla 

kontaktuppgifter till användaren. I övrigt finns det bland annat inställningar 

för användargrupp, om användaren ska få meddelanden från systemet via e-

post, fördefinierat språk på frontend och backend, och tidzon. 

Rättigheter 

Rättigheter i Joomla bygger på vilken användargrupp en användare tillhör. 

Användargrupperna är fasta och det ges ingen möjlighet att ta bort eller 

lägga till fler eller byta namn på de befintliga. Det finns totalt 7 

användargrupper, fyra som endast kommer åt frontend och tre som 

dessutom kommer åt backend. För frontend finns användargrupperna 

registrerad, författare, redaktör och utgivare. För backend finns 

användargrupperna direktör, administratör och superadministratör. 

Användare kan bara tillhöra en användargrupp. Se Tabell 4 nedan för en 

beskrivning av alla användargrupper. 

Tabell 4. Användargrupper i Joomla 

Användargrupp Beskrivning 

Registrerad användare Kan se innehåll som har åtkomstnivå 

registrerad. 

Författare Kan skapa nya artiklar på frontend men kan 

inte publicera artikeln. 
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Användargrupp Beskrivning 

Redaktör Kan skapa nya artiklar och redigera 

befintliga artiklar på frontend. Kan inte 

publicera artiklar. 

Utgivare Kan skapa nya, redigera och publicera 

artiklar, men bara på frontend. 

Direktör Kan komma in på backend, men inte göra 

allt där som att skapa nya användare, 

installera tillägg, hantera rättigheter, byta 

tema och ändra globala konfigurationer. 

Administratör Kan allt direktören kan och dessutom lägga 

till användare, installera tillägg och hantera 

rättigheter. 

Superadministratör Har inga begränsningar. 

 

Det finns tre olika åtkomstnivåer för moduler, artiklar, sektioner, kategorier 

och menyval. De tre åtkomstnivåerna är publik, registrerad och special. Är 

åtkomstnivån satt till publik för något så kommer alla åt det. Är den satt till 

registrerad så kommer bara registrerade användare åt det och special innebär 

att användare tillhörande en användargrupp högre upp än registrerad 

kommer åt det. 

Autentisering 

Det finns fyra sätt att autentisera användare i Joomla. Det vanliga sättet är 

att använda användarnamnet och lösenordet som anges vid registrering. 

Men det finns tre sätt till som finns i var sitt insticksprogram som följer med 

Joomla. Den första är OpenID. Den ger möjlighet för användare att logga in 

med ett OpenID användarkonto. Den andra gör det möjligt att logga in med 

ett Google-konto. Det tredje gör det möjligt att autentisera användare med 

LDAP
12

. 

                                                 
12

 Se bilaga 1 för förklaring 



 

50 

Moduler 

Att använda moduler är ett sätt att visa information i olika regioner på 

webbplatsen. I Joomla! är det så kallade modulplatser. Varje modul har 

inställningar för bland annat vilken modulposition den ska befinna sig i, 

vilken åtkomstnivå som krävs för att se den och på vilka sidor den ska visas. 

Varje modul kan också ha ett antal parametrar, ett par modulspecifika 

inställningar. 

Läsbara och sökmotorvänliga sökvägar 

Det går att slå på att använda sökmotorvänliga sökvägar till alla sidor. Dock 

så finns inte så mycket valfrihet hur de ska byggas upp. Det finns ett 

definierat sätt som bygger på det alias som används. Dock så går det välja så 

att det läggs på ett suffix i slutet, till exempel suffixet html. 

Meny 

Det finns en modul som gör det möjligt att infoga menyer på webbplatsen. 

En meny innehåller flera menyval. När ett nytt menyval ska läggas till så 

kommer det upp en lista där det går att välja vilken typ av menyval som ska 

läggas till. Det som finns att välja på är intern länk, extern länk, separator 

eller alias. En intern länk är en länk till en layout i en komponent. Så alla 

aktiverade komponenter och dess layouter dyker upp som alternativ. Efter 

vald layout så dyker inställningar för layouten upp. Har man valt en 

artikellayout så finns det alternativ att välja en artikel som länken ska länka 

till, tillsammans med titel på menyalternativet med mera. Hade det valts en 

layout för att visa artiklar i en sektion så dyker det upp ett alternativ att välja 

sektion. 

Menyalternativ kan ha underliggande menyalternativ som visas när det 

ovanliggande menyalternativet är aktivt. Ett underliggande menyalternativ 

kan i sin tur ha ett underliggande menyalternativ och så vidare. 
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Figur 10. Val av layout för menyobjekt i Joomla 

Olika språk 

Joomla har stöd för att hantera flera olika språk. Både för gränssnitt och 

innehåll. För gränssnittet är det möjligt att ha olika standardspråk på 

frontend och backend. En inloggad användare kan ställa in i sina 

inställningar språk för frontend och backend. Det är också möjligt för en 

användare att välja språk för backend vid inloggning till backend. För de 

som inte är inloggade på webbplatsen så används standardspråket. 

Standardspråk väljs i en språkhanterare på backend där det även går att se 

alla språkpaket som är installerade. 

Innehåll kan också vara på olika språk. När till exempel en artikel skrivs 

så finns det en parameter för språk. Det är dock bara en parameter som talar 

om vilket språk texten i artikeln är på. Vilket språk som är aktivt för 

gränssnittet har ingen påverkan.  

Bakåtkompabilitet 

Det finns insticksprogram som följer med Joomla 1.5 så det går att använda 

äldre insticksprogram för Joomla 1.0. Dock så är det ingen garanti för att de 

äldre insticksprogrammen ska fungera. 
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XML-RPC 

Joomla har stöd för XML-RPC. Genom att implementera ett 

insticksprogram är det möjligt att definiera egna kommandon. Det finns ett 

färdigt insticksprogram som har en implementering av Blogger API som 

använder XML-RPC. Detta gör det möjligt att ansluta ett program som 

används för att hantera innehåll på blogspot.com, att också vara möjligt att 

använda för att hantera innehåll i Joomla. 

3.2.3 Polopoly 

Polopoly innehåller inte så mycket funktionalitet i sig själv, utan är mer ett 

ramverk. Frontend eller själva webbplatsen måste implementeras helt från 

grunden, dock så är backend en hel och fungerande webbapplikation. Men 

även där behövs en del implementering göras för att den ska kunna hantera 

innehållet på webbplatsen. Till Polopoly finns en färdig webbapplikation för 

frontend. Den kallas Greenfield Times och är en tidningswebbplats. Den 

innehåller en hel del av de funktioner som Polopoly har stöd för. För att 

göra en överblick av inbyggd funktionalitet i Polopoly har jag utgått från 

Greenfieled Times, Polopolys utvecklarguide och Polopoly technical 

overview för Polopoly 9. Det är en webbplats som går att bygga utifrån när 

en ny webbplats ska byggas. 

Tillgänglig funktionalitet i Polopoly påverkas av vilka moduler som 

används. Moduler som finns att välja på är Content Manager, User 

Module, Statistics Module, Newsletter Server och Community Module. 

Se Tabell 1 för en kort beskrivning av varje modul. 

Avdelningar 

En webbplats kan delas upp i avdelningar. Varje avdelning har en startsida, 

undersidor, artiklar, källor (publiceringsköer), stilmallar och resurser. På 

avdelningens startsida kan det innehåll som finns på avdelningen visas. Det 

kan till exempel vara puffar med länkar till artiklar på avdelningen. I 

administrationsgränssnittet presenteras startsidan i en egen flik med de 

områden som finns för den sidlayout som används av avdelningen. För varje 

område finns en innehållslista med de element som varje område innehåller. 

Här kan även nya element skapas och läggas in i en innehållslista för ett 

område. 
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En annan flik är för undersidor. En undersida kan vara en avdelning, en 

webbplats, en artikel eller en landningssida. Här administreras vilka 

undersidor som finns och i vilken ordning de ska visas.  Här kan också nya 

undersidor skapas. 

I övrigt finns en flik för artiklar, källor (publiceringsköer), stilmallar, 

flöden, resurser som tillhör avdelningen. Det finns även en flik för 

avancerade saker så som att exportera hela avdelningen, tilldela den en 

sökväg med mera. Se Figur 11 nedan för administrationssidan för 

webbplatsen Greenfield Times startsida eller huvudavdelning. I 

innehållsträdet till vänster ses alla undersidor, de olika avdelningarna. 

 

Figur 11. Administration av Greenfield Times startsida 

Element 

Allt är innehåll i Polopoly, konfigurationer, mallar, artiklar, bilder och så 

vidare. Men det som menas med innehåll här är artiklar, bilder och så 

vidare. Innehåll som kan presenteras. 

Ett innehåll kan presenteras i ett element som placeras i ett område. 

Vilka områden som finns definieras av sidmallen. Varje område kan ha en 

så kallad innehållslista. Det är en lista med olika element. I 

administrationsgränssnittet presenteras listan av gränssnittskomponenter för 

varje element. Gränssnittskomponenten kan flyttas runt med drag- och 
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släppteknik för att ordna om en innehållslista. Exempel på element är en 

lista, en bild, en lista med bokmärken, kolumndelare
13

 och inloggningsruta. 

För varje innehållslista för ett område så finns en rullgardinsmeny med 

element att lägga till i innehållslistan. Där är det möjligt att välja att skapa 

ett nytt element. Det går även att lägga till artiklar eller annat innehåll direkt 

i en innehållslista för ett område. Det görs genom att kopiera in en artikel 

eller annat innehåll i innehållslistan. Vissa områden kan ärva innehåll från 

samma område i en ovanliggande avdelning. Om innehållslistan då är tom 

för ett sådant område så fylls det området med innehåll från innehållslistan i 

den ovanliggande avdelningen. 

Artiklar 

Huvudinnehållstypen i Greenfield Times är artiklar. En artikel innehållet en 

titel, ingress, brödtext, bild längts upp i artikeln och ytterligare bilder. 

Brödtexten skrivs i en WYSIWYG-editor där det finns möjlighet att lägga in 

bilder och annat innehåll genom att använda en kopiera och klistra in 

funktion. En artikel kan tillhöra en avdelning. Det innebär att när artikeln 

visas, visas den under den avdelningen den tillhör. Det vill säga avdelningen 

sidlayout används och avdelningens element visas. 

Fördröjd publicering 

Där en artikel skapas och redigeras går det att ange när artikeln ska 

publiceras. Både tid och datum går att ange. Efter den tiden och datumet 

kommer artikeln automatisk att publiceras.  

Kopiera och klistra in innehåll 

I administrationsgränssnittet i Polopoly finns det en funktion för att kopiera 

och klistra in innehåll på olika ställen. Till exempel listan över artiklar på en 

avdelning så finns den en kopieraknapp för varje artikel i listan. Då läggs 

artikeln till en så kallad klippbok. Den kan sedan kopieras in i olika 

innehållslistor. Det kan också klippas in i editorn för brödtexten i en artikel. 

Det kan klippas in som en länk till artikeln eller bara artikelns namn. 

Samma sak går att göra med exempelvis bilder. I administrationsgränssnittet 

                                                 
13

 Ett element som i sin tur har två områden med var sin innehållslista som kan fyllas med 

andra element. 
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finns en sökruta till vänster där innehåll kan sökas fram, kopieras och 

klistras in där det ska användas. 

Kategorier 

Innehåll kan kategoriseras till olika kategorier och kan också tillhöra flera 

kategorier. Kategorier är arrangerade i en trädstruktur med 

föräldrakategorier och barnkategorier. Det går även lägga till viss 

metainformation till ett innehåll. Det som går att mata in är person, företag, 

organisation, etikett och plats.  

Kommentarer 

I Greenfieled Times finns det möjlighet att kommentera både artiklar och 

blogginlägg. Kommentarer är ett element som kan infogas i en innehållslista 

för ett område. Det innebär att det kan infogas för andra typer av artiklar 

också, så vida det finns ett område att placera elementet i. Både artiklar och 

blogginlägg har egna områden där ett kommentarselement kan infogas. 

Kommentarer kan skrivas av både inloggade användare och gäster. 

Bloggar 

Det är möjligt att skapa personliga bloggar i Greenfield Times. Det finns ett 

inloggningsformulär som ett element där en användare kan logga in eller 

komma till en registreringssida för att registrera sig. När användaren är 

inloggad har den möjlighet att skapa en blogg.  I den bloggen går det sedan 

att skapa inlägg. Inlägget skrivs på frontend i en WYSIWYG-editor. 

Omröstningar 

I Greenfield Times finns en implementerad omröstningsfunktionalitet. Det 

är en modul för omröstningar som används. En omröstning är ett element 

som kan placeras i valfritt område. När man svarar på en omröstning dyker 

resultatet i ett popup-fönster.   

Bland inställningarna kan man inte bara ge omröstningen ett namn, som 

ofta är själva frågan i de andra systemen, utan det är separata fält för namn 

och fråga. Antalet svarsalternativ är obegränsat och det går att ordna om 

svarsalternativen med upp- och nerknappar. Det går att välja på vilket sätt 

svarsalternativen ska presenteras, horisontellt eller vertikalt. Möjlighet att 

ändra resultatet finns, men det riktiga resultatet går fortfarande att se. 
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Publiceringsköer 

En publiceringskö är en källa för innehåll. Det är en automatiskt eller 

manuellt skapad lista. Till exempel en lista över de senaste artiklarna. Det 

går att skapa nya publiceringsköer som kan vara manuella eller som bygger 

på statistik, metainformation eller kontext. Utvecklare kan definiera flera 

typer av publiceringsköer som ska gå att skapa. 

En publiceringskö används till att lista innehåll. Kan exempelvis 

användas i ett element som heter lista som går att lägga till i ett område. Till 

den kopplas en publiceringskö för att fylla listan med innehåll. En 

publiceringskö kan också användas som källa till ett RSS-flöde. 

RSS-flöden 

RSS-flöden kan skapas för en avdelning. Som källa till ett RSS-flöde 

används en publiceringskö.  

Resurser 

En avdelning kan tilldelas resurser. En resurs är olika innehåll som bilder, 

videos, flashanimationer, länkar, filer och stilmallar. De kan sedan 

exempelvis användas i en artikel eller bara länkas till. 

Landningssidor 

En landningssida är en sida som visar dynamiskt innehåll baserat på 

sökvägen till sidan. För att få fram innehållet används en kontextdriven 

publiceringskö. Den är beroende på den sökvägs som används. En 

landningssida kan till exempel användas för att lista innehåll i en viss 

kategori. En landningssida kan skapas som en undersida till en avdelning. 

Versionering 

Allt är innehåll i Polopoly och allt innehåll sparas i versioner. Så fort något 

ändras skapas en ny version av det som är ändrat. Det går sedan att ångra 

och gå tillbaka till en tidigare version.  Till exempel om en artikel skapas 

och läggs in på en avdelning så skapas en ny version av avdelningen. Det är 

då sedan möjligt att gå tillbaka till den tidigare versionen då artikeln inte var 

inlagd än. Artikeln blir också versionerad. Ändringar i artikeln kan vid ett 

senare tillfälle ångras. Även omordning i en innehållslista i avdelningen gör 

att det skapas en ny version av avdelningen. 
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Det är också så att det går att göra flera ändringar till exempelvis en 

avdelning utan att den sparas. För att ändra något på en avdelning måste 

man gå till ett redigeringsläge och sedan när ändringarna är klara så klickar 

man på sparaknappen och en ny version skapas av avdelningen. Detta gäller 

all typ av innehåll. 

Läsbara och sökmotorvänliga sökvägar 

Greenfield Times använder sökmotorvänliga sökvägar. De är ganska fast 

definierade i kod men det går exempelvis ange en egen sökväg till en 

avdelning. Sökvägarna bygger på namn på innehåll. Sökvägen till en artikel 

konstrueras av webbplatsens namn, avdelningens namn och artikelns namn.  

Användare 

Användare kan logga in på både frontend och backend. På båda ställena är 

det användare i Polopoly som används. Den finns en inställning för varje 

användare om det är en användare som ska ha tillgång till backend. Övriga 

inställningar för en användare är inloggningsnamn, lösenord, förnamn, 

efternamn, e-postadress, hemavdelning, språk, gränssnittstema och val av 

arbetssajter. En hemavdelning är den avdelning som öppnas när användaren 

loggar in på backend. Arbetssajter är webbplatser eller avdelningar som 

sökresultat begränsas till för användaren. På backend har användaren en 

egen sida där den kan lägga till lite egna gränssnittskomponenter. I 

Greenfield Times finns det tre gränssnittskomponenter att lägga till. Det är 

en modereringsgränssnittskomponent för att moderera kommentarer. En 

annan för att lägga till bokmärken. Bokmärken är en typ av innehållslista 

där det går att kopiera in artiklar bland annat. Till sist finns det en 

gränssnittskomponent för att visa en sida i en ruta. En adress ska anges till 

den sida som ska visas. Det kan till exempel vara startsidan på webbplatsen. 

Rättigheter 

Polopoly har ett avancerat rättighetssystem. Det bygger på att det är möjligt 

att tilldela rättigheter per användare eller grupper av användare. En grupp av 

användare kan i sin tur innehålla en annan grupp av användare. Rättigheter 

går att sätta för olika typer av innehåll. Till exempel en avdelning. Om det 

inte finns en behörighetstabell för ett innehåll används behörighetstabellen 

från dess behörighetsförälder som kan vara en ovanliggande avdelning. Allt 
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innehåll har en behörighetsförälder tilldelad till sig. En behörighetsförälder 

är ett innehåll som rättigheter ärvs ifrån, och en behörighetstabell en tabell 

med användare och användargrupper och tilldelade rättigheter. 

De rättigheter som kan tilldelas en användare eller användargrupp för ett 

innehåll är läsa, skriva, skapa, radera, skapa behörighetstabell, ta bort 

behörighetstabell, låsa upp och lista kategoriserade inmallar. 

Låsa innehåll 

När något innehåll ska redigeras på backend så går det över i 

redigeringsläge. I samband med det så låses innehållet så att andra 

användare inte kan redigera innehållet. När innehållet sparas och går över i 

visningsläge igen så låses innehållet upp. Ett lås har en timeout, så att en 

användare inte av misstag ska hålla ett innehåll låst för länge. 

Förhandsgranskning 

Det är möjligt att förhandsgranska en hel webbplats innan något har sparats. 

Detta gör det möjligt att förhandsgranska de ändringar som görs innan det 

sparas och publiceras. Ett fönster dyker upp där det är möjligt att surfa runt i 

den förhandsgranskade webbplatsen. Det går också förhandsgranska 

webbplatsen för en viss angiven tid. På så sätt är det möjligt att se hur 

webbplatsen har sett ut och hur den kommer se ut i framtiden när allt 

innehåll som har fördröjd publicering är publicerat. 

Förhandsgranskningen har också ett interaktivt läge. Då är det möjligt att 

flytta om element med drag- och släppteknik direkt i förhandsgranskningen. 

En liten ruta finns där det finns en knapp för att spara de ändringar som 

görs. Det går också att högerklicka på element, för att få upp en meny, där 

det bland annat går att välja på att öppna elementet i 

administrationsgränssnittet. Det är även möjligt att visa besöksstatistik för 

varje element. Då dyker det upp en interaktiv graf över hur många klick 

elementet har fått per dag. Grafen går att få över ett dygn eller en vecka.  

Statistik 

Som nämnt ovan så går det att få fram besöksstatistik i 

förhandsgranskningen för olika element. Det finns också en 

webbapplikation för att analysera mer statistik. Där går det få fram tabeller 
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grafer och diagram över statistik som populära sidor och vem som besöker 

vad och när. 

Import och export 

Eftersom allt är innehåll i Polopoly så går det enkelt att exportera och 

importera både konfigurationer och innehåll. Det är möjligt att exportera en 

hel webbplats med konfigurationer, innehåll och filer så som bilder med 

mera. Smidigt när det skall göras en backup. En export kan göras i 

administratörsgränssnittet för en webbplats eller avdelning. Då exporteras 

hela webbplatsen eller avdelningen till en XML-fil eller jar-fil. Det går 

också att exportera varje innehåll var för sig till XML. För att importera 

innehåll så används ett kommando i Polopoly på servern.  

Olika språk 

Polopoly har stöd för att hantera både webbplatsen och 

administrationsgränssnittet på olika språk. Dock är det bara gränssnittet som 

går att få på olika språk. Varje text som ska vara möjlig att få på olika språk 

har ett namn som fungerar som nyckel. Denna nyckel går att koppla till en 

textsträng på olika språk. Textsträngar som kan översättas är innehåll i 

Polopoly och det går att lägga till fler översättingar i 

administrationsgränssnittet. Om det finns en nyckel för en textsträng som 

ska visas, men det finns ingen textsträng associerad med nyckeln i det språk 

som är valt. Då visas nyckeln i gränssnittet istället. 

3.2.4 Wordpress 

Wordpress innehåller ganska lite funktionalitet jämfört med de andra 

innehållshanteringssystemen i rapporten. Efter installation finns det i stort 

sätt funktionalitet för att driva en personlig blogg. Det finns också en variant 

av Wordpress som kallas Wordpress multi-user (Wordpress MU). Där är det 

möjligt att driva flera personliga bloggar i samma system. Wordpress är 

ursprungligen gjort för bloggar men på senare tid har den även börjat 

användas för andra typer av webbplaster så som nyhetswebbplatser. 

Wordpress har en tvålagrad arkitektur med en frontend och backend. 

Innehåll består av två varianter, sidor och inlägg. Båda dessa författas på 

backend. Alla registrerade användare har tillgång till backend. Men 
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beroende på vilken användarroll användaren har så är det inte möjligt för 

användaren att göra vissa saker, som att skriva inlägg till exempel. 

Användarinställningarna ställs in på backend. 

Sidor 

Sidor används för sidor med statiskt innehåll så som information om 

webbplatsen, kontaktinformation med mera. En sida innehåller en titel, 

brödtext och valfri metadata. Sidor kan struktureras upp i en trädstruktur. En 

sida kan ha en eller flera undersidor som i sin tur kan ha en eller flera 

undersidor. Den effekt som placeringen en sida har i trädstrukturen, är att i 

menyer så dyker en underliggande sida upp som ett underliggande 

menyelement till sidan ovanför. Samt i sökvägar så kan de byggas upp av 

ovanliggande sidor.  

För varje sida går det välja en layout i det aktuella temat för att 

presentera sidan. På så sätt är det möjligt att få olika utseende på sidorna. 

Som alternativ finns också att välja i vilken ordning sidan ska presenteras i 

menyer. Detta anges genom att skriva in ett tal. Sidan med lägst tal hamnar 

överst. 

Inlägg 

Inlägg används för innehåll som är kopplat till ett visst datum. Det kan vara 

blogginlägg och artiklar. Inlägg hamnar automatisk på framsidan i omvänd 

kronologisk ordning med det senaste inlägget först. 

Till skillnad mot sidor så går det att kategorisera inlägg, tilldela etiketter, 

ange ett utdrag och skicka trackbackar. Som med sidor går det också ange 

metadata som egna fält och göra det möjligt att kommentera inlägget. 

Utdrag 

Till ett inlägg finns det möjlighet att ange ett utdrag av inlägget. En typ av 

sammanfattning av inlägget som används till exempel på startsidan i listan 

över inlägg. Om inget utdrag anges i ett inlägg så används puffdelen av 

inlägget. I editorn för brödtexten går det att lägga in en avskiljare för den del 

av texten som ska visas som puff. Om ingen avskiljare läggs in så skapas en 

puff automatisk från ett antal av de första orden i brödtexten. (11) 
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Trackbackar 

När ett inlägg skrivs finns det möjlighet att ange trackbackar. Trackbackar 

anges med en URL till ett inlägg på bloggen som det önskas länka till. En 

trackback är en notifikation till andra bloggar om att inlägget har länkat till 

den. Det som händer när inlägget publiceras är att det skapas en kommentar 

i inlägget i den andra bloggen till det egna inlägget. Används för att 

exempelvis kommentera ett inlägg i en annan blogg i sin egen blogg. (12) 

Kategorier och etiketter 

Inlägg kan tilldelas kategorier och etiketter. Kategorier kan ha 

underkategorier som i sin tur kan ha underkategorier. Nya kategorier kan 

läggas in direkt när ett inlägg skrivs.  

Kommentarer 

Både inlägg och sidor kan ha kommentarer. Kommentarer kan skrivas av 

både inloggande användare och gäster. Det går dock slå av möjligheten för 

gäster att kommentera. Som inställning finns också möjligheten att ha 

trådade kommentarer. 

Läsbara och sökmotorvänliga sökvägar 

Det finns möjlighet att ha sökmotorvänliga sökvägar till sidor och inlägg, så 

kallade permalänkar i Wordpress. Permalänkar kan byggas upp på valfritt 

sätt vilket går att ställa in i administrationsgränssnittet. Detta är bara en 

standardinställning. När en sida eller inlägg skapas finns möjligheten att 

välja sökväg till sidan i ett textfält. 

Användare 

Användare i Wordpress går att skapa i administrationsgränssnittet men det 

går också låta användare registrera sig själva. Den information som kan 

anges för varje användare är bland annat användarnamn, roll, förnamn, 

efternamn, smeknamn, val av vilket av namnen som ska visas offentligt, e-

postadress, webbplats, biografi
14

 och lösenord. Användare har ingen egen 

sida som visas för övriga användare, utan beroende på tema som används så 

kan den information som finns lagrad av användare visas på olika ställen. 

                                                 
14

 En kort beskrivande text om sig själv. 
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Rättigheter 

Användare kan ha en roll men det är inget krav. Dock kan en användare 

bara ha en roll åt gången. Varje roll innebär att användaren har vissa 

rättigheter. De roller som finns är fasta och det går varken lägga till eller ta 

bort roller. Rättigheterna definierade för varje roll går heller inte att ändra 

på. De roller som finns att välja på är prenumerant, medarbetare, författare, 

redaktör och administratör. 

Tabell 5. Användarroller i Wordpress 

Roll Beskrivning 

Prenumerant Kan läsa och skriva kommentarer. 

Medarbetare Kan skriva och hantera egna inlägg men kan inte 

publicera de. 

Författare Kan skriva, hantera och publicera egna inlägg. 

Redaktör Kan skriva, hantera och publicera egna inlägg. 

Kan även hantera och publicera andra användares 

inlägg. 

Administratör Har administrativa rättigheter. Kan göra allt som 

en redaktör kan göra och lite till som att hantera 

tillägg och inställningar för webbplatsen. 

 

Verktyg 

I backend finns det en sida för verktyg som går att använda för att förenkla 

administrationen eller snabba upp sidladdningar i Wordpress. Det finns en 

funktion som kallas Turbo. Det är en funktion som använder Google 

Gears
15

 för att snabba upp sidladdningar i Wordpress genom att bilder, 

skript och stilmallar sparas lokalt på din dator.  

På verktygssidan finns det också ett skript att ladda ner som ska sparas 

som bokmärke i webbläsaren. Bokmärket ska användas för när man är inne 

på någon sida som man vill blogga om. När man trycker på bokmärket 

öppnas ett fönster där man kan skriva ett inlägg i Wordpress och där en länk 

till sidan man var på har lagts in i brödtexten. 

                                                 
15

  För mer information se: http://gears.google.com 
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Uppdateringar 

Wordpress visar automatiskt när det finns en uppdatering till Wordpress 

eller till något tillägg som är installerat. I backend finns det en sida där det 

går att se alla installerade tillägg och eventuella uppgraderingar som finns 

tillgängliga. Att uppgradera ett tillägg är enkelt. Är bara att klicka på en 

uppgraderingsknapp så sköter Wordpress nedladdning och uppgradering av 

tillägget.  Det finns även en sida för att uppgradera Wordpress. Där visas om 

det finns nya versioner av Wordpress. Finns det en uppgradering så går det 

uppgradera lika enkelt som att uppgradera ett tillägg. Klicka på en 

uppgraderingsknapp så uppgraderas Wordpress automatiskt. Här finns det 

även möjlighet att automatiskt göra en ominstallation av Wordpress. 

Import och export 

Det är möjligt att exportera innehåll i Wordpress till en XML-fil. Denna fil 

kan sedan importeras i en annan Wordpress-installation. Det går att 

begränsa hur mycket av innehållet som ska exporteras genom att bara 

exportera innehåll skrivet av en viss användare. 

Det är även möjligt att importera innehåll. Inte bara från en XML-fil 

som är exporterad från en annan Wordpress-installation. Utan det är möjligt 

att importera innehåll från ett 10-tal olika format. Till exempel andra 

bloggprogramvaror.  

Olika språk 

Wordpress gränssnitt går att få på olika språk. Det finns även en webbplats 

för att ladda ner en svensk version av Wordpress. Det är inte möjligt via 

administrationsgränssnittet att byta språk, men det är möjligt genom att 

ändra i en konfigurationsfil. Flera språk kan vara installerade men bara ett 

kan användas åt gången för hela webbplatsen. Wordpress använder likt 

Drupal gettext-filer för översättningar till andra språk än engelska. Saknas 

ett ord i den svenska översättningen visas motsvarande engelska ord. 

3.3 Utveckla i systemet 

Det räcker oftast inte att bara installera ett innehållshanteringssystem och 

sedan förvänta sig en färdig webbplats. Utan systemet måste anpassas så att 

den fungerar och ser ut så som önskas. En utvecklare kan komma ganska 
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långt genom att bara skapa HTML-mallar för en webbplats, men det är så 

mycket mer än bara utseende. Olika webbplatser har olika behov av 

funktionalitet och anpassningar av funktionalitet.  

3.3.1 Drupal 

Drupal är väldigt utvecklarvänligt innehållshanteringssystem. Det en 

utvecklare har att jobba med är teman, moduler och inställningar. Att 

utveckla och anpassa en webbplats i Drupal går till så att den funktionalitet 

som önskas läggs till genom att aktivera moduler. Saknas en viss 

funktionalitet bland modulerna i Drupals kärna så kan det finnas i en 

tredjepartsmodul som finns att ladda ner från Drupals webbplats.  Hittas inte 

en färdig implementering av den funktion som önskas så går det att 

implementera en egen modul som lägger till denna funktion. Varje modul 

kan ha ett antal inställningar och konfigurationer för att anpassa modulen. 

På så sätt kan funktionerna anpassas att fungera på det sätt som önskas. 

Räcker inte det så går det att implementera en egen modul som ändrar om 

och anpassar den funktionalitet som finns i modulen. Till slut går det att 

anpassa hur de olika funktionerna utseendemässigt ska presenteras på 

webbplatsen på en detaljerad nivå, genom att implementera ett eget tema. 

Det som underlättar för utvecklare som bygger webbplatser i Drupal är 

att, för att anpassa funktionalitet och utseende så behöver varken någon av 

de befintliga modulerna eller teman modifieras. Utan allt kan göras genom 

att implementera nya moduler och teman. Detta gör att det blir lättare att 

underhålla webbplatsen. Alla anpassningar som är gjorda ligger helt separat 

från Drupals inbyggda moduler och teman. Även tredjepartsmoduler och 

tredjepartsteman behöver inte ändras i. Detta gör det smidigt vid 

uppgradering av hela systemet och tredjepartsmoduler. Det är i princip bara 

att byta ut filerna för systemet eller modulen. Fast på villkoret att systemet 

eller tredjepartsmodulen inte har för stora förändringar, så att de 

anpassningar av befintliga moduler som är gjorda i egenutvecklade moduler 

inte fungerar längre. 

Moduler 

Att utveckla en egen modul går ut på att skriva en modulfil med tillhörande 

filer. I modulfilen skrivs funktioner som är implementeringar av olika hooks 
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i Drupal. Hjälpfunktioner som anropas av de implementerade hooks som 

kan finnas i modulfilen eller i separata filer. För det som har lagts till i en 

modul som gör någon utskrift är det möjligt att skapa temafunktioner för, 

men även mallfiler. Dessa mallfiler tillhör modulen. Andra filer som kan 

tillhöra en modul är stilmallar och javascript. En stilmall eller javascript kan 

enkelt sättas i en modul. Systemet ser till att skriva ut sökvägarna till dessa 

på rätt ställe i den HTML som skickas till användarens webbläsare. Den ser 

till att temans stilmallar skrivs ut före en moduls så att ett tema kan skriva 

över det en modul har definierat i sin stilmallsfil. 

Stort sett all HTML ligger i mallfiler eller temafunktioner. Många olika 

sidkomponenter finns det redan temafunktioner för i Drupal som kan 

användas av moduler. Det är till exempel tabeller, listor, länkar och 

formulär. Dessa byggs oftast upp av en array som sedan skickas som 

argument till en temafunktion. Detta innebär att för en utvecklare så behöver 

bara HTML skrivas för nya saker som ska presenteras. Det gör att det går 

snabbare att utveckla. Speciellt att generera formulär med Form API 

snabbar upp utvecklingen. Förutom all HTML så sköts all bakomliggande 

logik av systemet samt viss validering av formuläret, som att kontrollera att 

fält är ifyllda. För speciell validering så görs det med en 

valideringsfunktion. I den går det enkelt att peka ut det fält i formuläret som 

är felaktigt ifyllt, genom att ange dess namn. Utskriften av felmeddelande 

och markering av det fält som felet är i görs av systemet.  Systemet ser även 

till att data som skickas i ett formulär är säker. 

Eftersom det finns ett API för att hantera och bygga upp formulär så går 

det även för moduler att utöka eller ändra i befintliga formulär. Varje 

formulär har en egen hook som kan implementeras. I den kan array:en som 

definierar formuläret ändras. Detta gör att det formulär som slutligen 

genereras, är utifrån en array som alla aktiverade moduler har haft möjlighet 

att modifiera. 

Formulär har en tendens att se lika dana ut eftersom de genereras. Ett 

tema kan ändra utseende på formulär då varje del av ett formulär är kopplad 

till en temafunktion. Det är en temafunktion för varje typ av fält. Det är 

också möjligt att anpassa formulär genom att tilldela delar av formuläret en 

temafunktion. Ett formulär kan byggas upp som ett träd och till en gren i 
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trädet går det att tilldela en temafunktion. Exempelvis gör detta det möjligt 

att placera fält i en tabell. 

Data sparas och hämtas ur en databas. Drupal har ett abstraktionslager 

för databasen. För enkla databasfrågor används standardiserad SQL. Men 

delar av SQL kan skilja sig mellan olika databasmotorer, till exempel att 

begränsa antal rader som resultat. Det finns speciella funktioner för att köra 

sådana frågor som tar antal rader som extra argument. Att föra in data från 

variabler in i en SQL-fråga kan vara en säkerhetsrisk då det kan ändra själva 

SQL-frågan. I Drupal används wildcards för att markera var en variabel ska 

infogas. Det finns olika typer av wildcards som bestämmer vad det är för 

typ av data som ska infogas. De typer av wildcards som finns är för 

strängar, heltal, flyttal och binär data. När SQL-frågan körs så byts alla 

wildcards ut mot den variabel de motsvarar. Detta garanterar att rätt typ av 

data infogas i frågan. Ska det vara ett heltal så kan inte en sträng infogas. 

Strängen blir då typomvandlad till ett heltal. För strängar så byts olovliga 

tecken ut mot motsvarande escape-tecken
16

. En utvecklare kan välja att inte 

använda wildcards, men då finns risk för säkerhetshål. 

Drupal använder ett abstraktionslager för att skapa och hantera 

databastabeller som kallas Schema API. Det används vid installation, 

uppdatering och avinstallation av moduler. En array beskriver tabellerna i 

databasen med nycklar och fält. I installationsfilen för en modul kan tabeller 

som hör till modulen skapas utifrån en sådan här typ av array. Definitionen 

av tabellerna sparas i Drupal så att avinstallation och uppgradering av en 

modul blir enklare. För att ta bort tabeller tillhörande en modul så är det 

bara för modulen att säga till systemet att ta bort tabellerna tillhörande 

modulen. För uppgradering behöver bara ändringar i array:en som beskriver 

tabellerna göras och systemet ändrar om i tabellerna ut efter det.  

Teman 

Ett tema innehåller ett antal olika HTML-mallfiler. Det är mallfilens namn 

som talar om vad det är en mall för. Ska ett nytt tema utvecklas är det 

enklast att kopiera ett av de befintliga teman som följer med Drupal och 

anpassa det. Varje typ av mallfil har en motsvarande standardmallfil som 

                                                 
16

 Ett antal tecken i följd som motsvarar ett tecken. Ofta ett specialtecken som inte finns i 

teckenuppsättningen. 
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finns i den modul som har definierat mallen. För att veta vilka tillgängliga 

variabler som finns i mallfilen och hur den ska byggas upp, så är det 

lämpligt att kopiera originalfilen och anpassa den. 

Ett tema kan likt en modul definiera egna stilmallar och javascript. De 

skall inte anges i huvudmallfilen utan skall anges i beskrivningsfilen för 

temat. Detta för att systemet ska kunna skriva ut stilmallsfilerna och 

javascriptsfilerna på rätt ställe i den HTML som skickas till användarens 

webbläsare. 

Teman kan ha en fil med PHP-funktioner för att överlagra 

temafunktioner men även definiera en sida med inställningar för temat. 

Dessa inställningar kan sparas i bestående variabler som lagras i databasen 

av systemet. Bestående variabler används av både teman och moduler. 

3.3.2 Joomla! 

Att bygga en webbplats i Joomla handlar om att implementera ett tema, 

aktivera de tillägg som ingår i Joomla, ladda ner extra tredjepartstillägg och 

alternativt utveckla egna tillägg. Befintliga komponenter, moduler och delar 

av systemet kan anpassas genom att implementera ett insticksprogram. 

Webbplatsens utseende går att anpassa genom att implementera ett tema. Ett 

tema kan ersätta alla HTML-mallfiler i komponenter och moduler med 

egna. Värden som används av HTML-mallarna för att skriva ut olika texter 

med mera kan modifieras av insticksprogram. Det ska dock tilläggas att 

värden för alla HTML-mallar går inte att modifiera, då det måste finnas en 

händelse som modulen eller komponenten utlöser som är till för detta, som 

ett insticksprogram kan reagera på. Det är helt upp till en modul eller 

komponent att skapa och utlösa en händelse för att modifiera värdena, innan 

de används av en HTML-mall. Så är det önskvärt att lägga till ett värde så 

att det kan användas i en HTML-mallfil, så måste modulen eller 

komponenten vara byggd för detta.  

Komponenter 

Komponenter är uppbyggda med designmönstret Model View Controller 

förkortat MVC. Det står för de olika typer av klasser som bygger upp 

komponenten. Modellklasser, vyklasser och en kontrollerklass. 

Kontrollerklassen hanterar de andra två klasserna och styr 
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kommunikationen med användaren. Det är här olika uppgifter utförs som att 

ta emot data från skickade formulär. Kontrollerklassen innehåller metoder 

för varje uppgift den kan utföra. En komponent kan innehålla ingen, en eller 

flera modellklasser. En modellklass har metoder för att hämta och lagra 

data. Det är de flesta fall bara i en modellklass som det finns SQL-frågor i 

när det gäller komponenter. Som tidigare nämnt så kan en komponent ha 

flera modellklasser. Detta för att dela upp hanteringen av olika typer av 

data. Ett sätt för att inte behöva ladda in kod som inte används. Det är 

kontrollern som skapar och använder en instans av modellen när den behövs 

för att utföra en uppgift. Det innebär att en modell som för tillfället inte 

används, laddas inte in. 

Den sista klassen av de tre är vyklassen. En komponent kan ha ingen, en 

eller flera vyklasser. En vy är en sida i komponenten. Så det finns en 

vyklass för varje sida i komponenten. Tillhörande en vyklass finns det 

HTML-mallfiler för att mata ut HTML. Varje vy kan ha flera layouter. Det 

finns en HTML-mallfil för varje layout. Vyklassen används till att förbereda 

variabler till HTML-mallfilerna. 

För att utveckla en komponent så blir det ett skapande av en hel del filer. 

En del av filerna kanske bara innehåller några rader kod. Det som är bra att 

koden blir väldigt uppdelad och det är lätt att hitta. 

Det finns ett enkelt abstraktionslager för att skriva frågor till databasen i 

Joomla. Det är en tabellklass för att hämta, ändra och spara information till 

en tabell.  En tabellklass behöver skapas för varje tabell i databasen som 

ärver från ett tabellbasklass. Tabellklassen ska innehålla en variabel för 

varje fält i tabellen. Från basklassen finns metoder för att hämta, ändra och 

skapa rader till tabellen. Ytterligare metoder kan läggas till för andra 

operationer. Modellklassen kan sedan använda denna tabellklass. För med 

komplicerade databasfrågor så används SQL direkt i modellklassen. 

En komponent består av två delar, en för frontend och en för backend. 

De är separerade från varandra och har därför sina egna uppsättningar av 

modellklasser, vyklasser och kontrollklasser. Det betyder att om en av 

delarna innehåller många filer så blir det tillsammans ännu fler filer. Sedan 

när ett installationspaket för komponenten ska göras så är det ännu fler filer 

som måste skapas. Filen som beskriver komponenten ska inte bara beskriva 
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komponenten, utan också definiera parametrar för modulen och ange alla 

filer som ingår i komponenten. Det finns dock tredjepartstillägg som hjälper 

till att skapa installationspaket och som genererar beskrivningsfilen. 

Moduler 

En modul är lite enklare än en komponent. Den kan som enklast bestå av 

endast en fil. Till skillnad från komponenter så hör inte moduler på frontend 

och backend ihop. Utan det är olika uppsättningar moduler på frontend och 

backend. Men det är fortfarande så att alla moduler administreras i 

administrationsgränssnittet i backend. 

Det som behövs göras för att utveckla en modul är att skriva en PHP-fil 

som skriver ut det som ska finnas i dess tilldelade modulposition. Detta är i 

det enklaste fallet, men i princip fungerar det så. Det som kan göra det lite 

mer komplicerat är att modulen kan innehålla en hjälpklass och HTML-

mallar. För att använda HTML-mallar behövs ingen vyklass, utan det går att 

gå en genväg genom att anropa en metod i en inbyggd modulhjälpklass. 

Variablerna till mallen sätts i modulfilen istället. Genom att göra på detta 

sätt är det även möjligt för teman att ersätta HTML-mallfilen med en egen. 

I en beskrivningsfil för modulen går det att ange parametrar för modulen 

på samma sätt som för komponenter, insticksprogram och teman. 

Insticksprogram 

Ett insticksprogram eller plugin är en fil med PHP-kod som utökar eller 

ändrar i Joomla. Det tillkommer också en beskrivningsfil som också kan 

innehålla parametrar för insticksprogrammet. Insticksprogram består av en 

plugin-klass som ärver från en plugin-basklass. Det finns en samling 

fördefinierade händelser som har en metod kopplat till sig. Varje gång en 

händelse sker så anropas den kopplade metoden i alla aktiverade 

insticksprograms plugin-klasser. Till exempel när ett inlägg ska sparas. Då 

har insticksprogrammet möjlighet att ändra i innehållet innan det sparas. 

Komponenter kan definiera och köra egna metoder i insticksprogram, så att 

de har möjlighet att göra ändringar. 

Insticksprogram kan vara enkla till mer avancerade. Det är upp till vad 

utvecklaren gör det till. Men att komma igång att skriva ett insticksprogram 
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är ganska enkelt, då det bara är att göra en plugin-klass och fylla dem med 

metoder för händelser som ska påverkas.  

Teman 

Teman eller mallar som de egentligen kallas i Joomla! finns i två varianter. 

Teman för frontend och teman för backend. Båda är uppbyggda på samma 

vis. Att implementera ett tema går ut på att göra anpassningar utifrån ett 

standardutseende. Det som inte definieras i temat används av 

komponenterna och modulerna själva. Komponenter och moduler innehåller 

HTML-mallfiler. Dessa kan överlagras i ett tema. Det som händer är att 

filen i temat körs istället för den som finns i komponenten eller modulen. 

Det finns även HTML-mallar i ett tema som inte tillhör någon komponent 

eller modul. Till exempel mallen för en hel sida. Ett tema kan också ha 

parametrar definierade i dess beskrivningsfil.  

Att implementera ett eget tema går ut på att ta en standardmallfil för 

något som ska anpassas. Kopiera den till sitt tema och göra anpassningar i 

den.  

3.3.3 Polopoly 

Polopoly är bara ett ramverk för att bygga webbplatser. Det består bara av 

en webbapplikation för backend där innehåll kan hanteras. 

Webbapplikationen för frontend måste implementeras. Till Pololpoly finns 

dock webbapplikationen Greenfield Times för frontend som kan användas 

att bygga en webbplats utifrån. 

En webbplats i Polopoly består av avdelningar där varje avdelning är en 

sida som visar innehåll i form av element. Till en avdelning hör olika typer 

av innehåll som artiklar, bilder, videoklipp, flashanimationer med mera. 

Denna typ av innehåll betraktas som innehållstypen artikel internt, dock så 

är det inte en artikel i alla fall. Denna typ av innehåll är vad andra 

innehållshanteringssystem betraktar som innehåll. Men i Polopoly är så gott 

som allt innehåll. Avdelningar, inmatningsmallar, utmatningsmallar, 

element, konfigurationer med mera är innehåll.  

Innehållet på en avdelning struktureras av layouter. Det finns tre olika 

typer av layouter. Sidlayouter, områden och element. En sidlayout delar upp 

en sida i områden där varje område är en lista med element. Ett element kan 
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i sin tur bestå av flera områden som innehåller element. De kan också 

innehålla fält med data. 

Nytt innehåll, element, layouter, fält med mera implementeras genom att 

skriva inmatningsmallar, policys, gränssnittspolicys, utmatningsmallar och 

vid behov kontrollerklasser. I vissa fall behöver inte allt detta implementeras 

till något nytt då det är möjligt att till exempel använda en policy eller 

gränssnittspolicy som redan finns om den passar. Detta är vanligt för 

gränssnittskomponenter som finns i innehållslistor, som inte ska ha något 

speciellt utseende eller beteende. Fält som redan finns går att återanvända 

genom att referera till dess inmatningsmall. 

Kontrollers kan också behöva implementeras för att få cachning att 

fungera effektivt genom att generera egna cachenyklar, och behandla data 

innan de skickas till modellen som används av vyn. Det vill säga en HTML-

mall. 

Med tanke på vilken funktionalitet som önskas på webbplatsen så går det 

att aktivera olika av de moduler som finns i Polopoly. En modul tillför ingen 

direkt funktionalitet utan underlättar att implementera en viss funktionalitet. 

Till exempel finns en omröstningsmodul. Den ger tillgång till lite 

fördefinierade inmatningsmallar med nya fält och policys för att skapa 

omröstningar, samt en omröstningsserver för att hantera omröstningar och 

röster med mera. 

In- och utmatningsmallar 

En inmatningsmall skrivs i XML. Efter att det har skrivits så importeras det 

till Polopoly med hjälp av ett kommando i kommandoraden. Beroende på 

vad det är en inmatningsmall för så har inmatningsmallarna olika innehåll 

och har olika XML-scheman. I utvecklarguiden för Polopoly står det 

beskrivet hur de olika inmatningsmallarna ska skrivas. Vilka fält och 

layouter som finns i Polopoly och vilka parametrar som finns är angivet i en 

Javadoc för Polopoly. Där går det också att se vilka policyklasser som finns 

med mera. 

Utmatningsmallar är antingen en JSP-fil eller en Velocity-fil. 

Utmatningsmallen kan också finnas direkt i inmatningsmallen som data. 

Data som kan skrivas ut av en utmatningsmall finns i en så kallad modell. 

Modellen är direkt kopplad till policyn. Så hämtningsmetoder i policyn 



 

72 

motsvarar en variabel i modellen. En kontroller kan komma emellan och 

behandla data och mata in mer data i modellen. Mer om kontrollers nedan 

under rubriken kontroller. 

Policys 

En policy är en klass som ärver från en baspolicyklass. Den innehåller ett 

antal metoder för att hämta och spara värden till exempelvis ett fält. Allt 

som ska spara eller hämta några data måste ha en policy. Det finns också 

policys för gränssnittskomponenter. Om man definierar ett nytt fält så 

behöver den också en gränssnittskomponent så att värden kan fyllas i till 

den i administrationsgränssnittet. En gränssnittskomponent byggs upp av en 

gränssnittspolicy. Det är en klass som skriver ut ett gränssnitt, tar emot data 

från gränssnittet och använder policyn för att spara data.  

Eftersom en policy skrivs i Java så måste den kompileras och sättas in i 

webbapplikationen. Detta görs enkelt i Polopoly via ett kommando i 

kommandoraden. Detta utan att någon server behöver startas om, dock så 

kan det ta en stund att utföra. 

Kontroller 

I vissa fall behöver fält också en kontroller. Det är en klass som kan 

behandla data innan den visas. Till exempel för ett textfält så kanske 

otillåtna tecken ska tas bort innan texten visas, det vill säga skickas till 

modellen. Det är ur modellen sedan som vyn, det vill säga en 

utmatningsmall, kommer hämta värden ifrån. En kontroller kan också 

definiera egna cachenycklar, om det skulle behövas för att effektivisera 

hämtningen av fältets data.  

3.3.4 Wordpress 

Wordpress innehåller efter installation inte så mycket funktionalitet som de 

övriga innehållshanteringssystemen i detta arbete. Däremot finns det stora 

möjligheter att lägga till funktionalitet och göra anpassningar. Därför om det 

ska byggas en webbplats i Wordpress som är mer avancerad än en blogg så 

måste en hel del tillägg installeras eller implementeras. Att bygga en 

webbplats i Wordpress handlar mycket om att implementera ett tema och 

installera tredjepartstillägg och implementera egna tillägg.  
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I temat definieras vilka paneler som ska finnas på webbsidan samt hur 

webbsidan ska se ut. All HTML behöver inte temat generera utan det finns 

en standard-HTML för alla delar av en webbsida, och ett tema behöver bara 

överlagra vissa delar som ska anpassas.  

Ny funktionalitet läggs till av tillägg. Ett tillägg kan definiera nya 

gränssnittskomponenter som kan placeras i en panel, lägga till 

gränssnittskomponenter på panelsidan i administrationsgränssnittet, reagera 

på en händelse, filtrera data vid en händelse, överlagra vissa inbyggda 

funktioner i Wordpress och lägga till nya taggar. 

Genom att reagera på händelser kan ett tillägg till exempel skicka iväg 

ett e-postmeddelande när ett inlägg publiceras, lägga till information till en 

sida när den visas. Det finns många definierade händelser eller så kallade 

hooks i Wordpress, i stort sett för varje möjlig händelse.
17

 Detta ger stora 

möjligheter för en utvecklare av ett tillägg att göra anpassningar. 

Tredjepartstillägg kan definiera egna hooks. För att anpassa efter sina egna 

önskemål så är det möjligt i ett egenutvecklat tillägg att göra anpassningar 

av tredjepartstillägget. Även hooks som är definierade i Wordpress kärna 

kan ett tillägg skriva över eller ta bort. Det finns dock ingen inbyggd 

funktionalitet i Wordpress för att låta tillägg vara beroende av andra tillägg. 

Det är upp till utvecklaren av tillägget att lägga in kontroller av nödvändiga 

andra tillägg. 

Det finns ett ytterligare sätt att anpassa Wordpress förutom hooks. Det är 

med hjälp av överskrivbara funktioner (pluggable functions). Det är vissa 

speciella funktioner som finns definierade i Wordpress kärna, men om ett 

tillägg definierar samma funktion så används den istället och definitionen av 

funktionen i kärnan hoppas över. 
18

   

Tillägg 

Att implementera ett tillägg för Wordpress innebär att implementera hooks 

och med hjälp av dem lägga till nya funktioner, eller göra anpassningar av 

redan befintliga funktioner. Ett tillägg kan definiera egna paneler som kan 

                                                 
17

 För en tabell över alla hooks i Wordpress 2.9 se: 

http://adambrown.info/p/wp_hooks/version/2.9 
18

 Läs mer om överskrivbara funktioner här: 

http://codex.wordpress.org/Pluggable_Functions 
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visa någon typ av information på frontend. Men även en panel för 

panelsidan på backend som visar någon typ av statusinformation eller 

liknande. Även att lägga till paneler görs med hjälp av hooks. 

All data sparas i en databas. Det finns ett abstraktionslager för 

databasen. Det är en klass med metoder för att köra SQL-frågor, se vilka 

tabeller och fält som finns i databasen med mera. Ett tillägg kan behöva 

skapa egna tabeller i databasen som den använder. Detta görs genom att 

skriva en funktion som kopplas till en hook som körs vid aktivering av 

tillägget. Funktionen innehåller SQL som körs som skapar databaser som 

krävs. Samma sak gäller vid uppgradering och avinstallation. Wordpress 

hjälper inte till utan koden för detta måste skrivas. Som i Drupal så används 

wildcards för att infoga variabler i SQL-frågor. Detta förenklar kontrollen 

av variablerna så inte SQL-frågan kan förändras utifrån. Så kallade SQL-

injections. 

Tillägg kan behöva ha en sida med inställningar för tillägget. I 

Wordpress finns det funktioner som gör det enkelt att skapa sådana sidor. 

Det finns en funktion för att koppla en funktion som genererar HTML för ett 

fält till inställningssidan i Wordpress. Det finns också en funktion för att 

skapa nya sektioner bland inställningarna. Som argument till funktionen 

som lägger till ett fält på inställningssidan går det att ange sektion. På så sätt 

går det att skapa en separat sektion till tillägget och lägga till fält där. 

Värden från fälten sparas automatiskt av Wordpress som namn och värde på 

en inställning utefter namnet på fältet. Med ett fält menas ett av de 

inmatningsfält som finns i HTML. 

Det finns även funktioner i Wordpress för att lägga till så kallade 

shortcodes. En shortcode är en kort textsträng som kan användas i 

brödtexten i inlägg och sidor för att infoga något objekt i texten. Till 

exempel en bild. Textsträngen byts ut mot en HTML-sträng när texten 

presenteras.  

Teman 

Att skriva teman går ut på att kopiera ett befintligt tema och anpassa det, 

eller att kopiera de standardmallar som finns i Wordpress till temat och 

anpassa dessa. Saknas det några filer i temat så används motsvarande 
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standardmall. Detta gör att bara delar som ska anpassas behöver anpassas i 

temat. Är man nöjd med standardutseendet så behöver inget göras. 

Ett tema kan ha en fil med PHP-funktioner. Där kan temat till exempel 

lägga till en inställningssida för temat i administrationsgränssnittet. Detta är 

dock inte så smidigt som i Drupal där Form API finns till hjälp. Utan den 

HTML för en hel sida måste skrivas med formulär och allt. I filen med 

funktioner kan även funktioner som används av temat läggas till. Till 

exempel att ta fram dagens datum. 

3.4 Skalning 

När det blir mycket trafik på en webbplats så räcker det inte att driva hela 

webbplatsen med en server. Då kan det bli aktuellt att behöva använda flera 

servrar som samverkar. Dessutom för att snabba upp genereringen av 

webbsidorna går det använda sig av cachning. Detta för att slippa det 

onödiga att generera en sida igen som tidigare redan har genererats, förutsatt 

inget har ändrats på sidan sedan dess. 

Cachning och skalnings skiljer sig som mest mellan systemen Drupal, 

Joomla och Wordpress som bygger på PHP och Polopoly som bygger på 

Java. Polopoly har inbyggd cachning och skalning. De övriga systemen har 

inbyggd cachning som kan förbättras av andra programvaror. Skalning är 

inget de själva bidrar med, utan görs av andra programvaror runt omkring. 

3.4.1 Skalning i Drupal, Joomla och Wordpress 

Skalning för Drupal, Joomla och Wordpress som alla bygger på PHP kan 

göras på liknande sätt. Innehållshanteringssystemen har inget med 

skalningen att göra, utan har mer med serverarkitekturen. Under 

konferensen Drupalcamp i Stockholm 2009 hade David Strauss en 

föreläsning
19

 om skalning och prestanda. Den är egentligen riktad till 

Drupal, men det fungerar på liknande sätt för Joomla och Wordpress. Det 

som står nedan bygger på den föreläsningen och tillhörande 

föreläsningspresentation (13).  

                                                 
19

 Länk till föreläsningen: http://spring2009.drupalcamp.se/session/scaling-drupal-session-

optimization-and-performance 
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Figur 12 nedan är en skiss på en serverarkitektur som kan användas för 

att skala trafiken. Trafiken kommer först till en lastbalanserare som fördelar 

trafiken mellan servrarna i nästa steg.  Det är så kallad reverse proxy cache 

som cachar sidor som inte är förändrade och ger det som svar istället för att 

låta en applikationsserver generera sidan. I annat fall så låter den en 

applikationsserver generera sidan. 

 

Applikationsservern är själva webbservern som innehållshanteringssystemet 

körs på. Drupal, Joomla och Wordpress använder en databas för att lagra 

data. Applikationsservern kommunicerar med databasservern. Är 

databasservern mycket belastad så kan den delas upp på flera servrar. Detta 

kan göras som Figur 13 nedan. Databasen har en master-server som alla 

frågor som gör ändringar i databasen skickas till. Ändringarna distribueras 

sedan till alla slavservrar. Frågor som bara hämtar data skickas till 

slavservrarna.  

Trafik Lastbalanserare 

Reverse 

proxy 

cache Applikationsservrar 

Figur 12. Serverstruktur för skalning 
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I applikationsservern är det möjligt att ha programvara för cachning. Vanligt 

förekommande är att använda Memcached
20

. Det är en typ av server som 

sparar data i serverns RAM-minne för snabb åtkomst. Memcached kan även 

distribueras mellan flera webbservrar för att få åtkomst till mer minne. 

Gemensamt för Drupal, Joomla och Wordpress är att de inbyggda 

cachningsmetoderna kan bytas ut att använda Memcached för att spara 

cachad data. Varken Drupal, Joomla eller Wordpress har inbyggt stöd för 

Memcached, men genom att byta ut delar av kärnan som hanterar cachning 

så är det möjligt. Undantaget är Joomla som har inbyggt stöd för att byta 

cachehanterare, men en cachehanterare för Memcached finns inte inbyggt. I 

Drupal så byts inte filen som innehåller funktioner som hanterar cachning 

ut, utan en konfiguration i konfigurationsfilen pekar ut en ny fil som ersätter 

den inbyggda filen. På sätt behövs inte filer bytas ut i kärnan, vilket gör 

uppgraderingar enklare. 

3.4.2 Skalning i Polopoly 

Skalning fungerar på liknande sätt som för Drupal, Joomla och Wordpress, 

se Figur 12. Det som skiljer är strukturen på applikationsservern eller 

                                                 
20

 För mer information om Memcached se projektets hemsida: http://memcached.org/ 
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Figur 13. Skalning av databas 
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frontservrar som de kallas med Polopoly. En frontserver i Polopoly är själva 

frontend, själva webbplatsen. Det kan finnas en eller flera frontservrar. 

Bakom frontservrarna finns det inte bara en databas som i fallet för de andra 

systemen. Utan data behandlas av flera olika servrar. Se Figur 14 nedan för 

en översikt över servrarna och hur de kommunicerar med varandra. 

 

Det är bara CM-servern
21

 som kommunicerar med databasservern. 

Indexservern och statistikservern avlastar databasservern och har 

specialiserade uppgifter. Indexservern indexerar innehåll och har hand om 

sökningar. Statistikservern lagrar statistikdata. Administrationsgränssnittet 

eller backend har en egen server som ligger mer skyddad och separerad från 

frontservrarna. 

3.4.3 Cachning i Drupal 

Drupal har inbyggt stöd för cachning. All cachad data sparas i databasen, 

men det går att byta ut filen med cachningsfunktioner till en annan som 

använder en annan cachningsmetod. Filen behöver inte fysiskt bytas ut, utan 

det räcker att peka ut den nya filen i konfigurationsfilen för webbplatsen i 

Drupal. 
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 Innehållshanteringsserver 
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Adminstrationsgränssnittsserver 

CM-server Index-server Statistikserver 

XML-server 

Databasserver 

Figur 14. Serverstruktur i Polopoly 
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Det finns en sidcache och en blockcache som går att aktivera var för sig i 

administrationsgränssnittet. Sidcachen cachar hela sidor och den används 

bara för användare som inte är inloggade. Blockcachen cachar block och 

används även för inloggade användare. Dock så har blockcachen ingen 

effekt för användare som inte är inloggade om sidcachen är aktiverad. 

Blocken ligger då redan cachade i sidcachen. 

Drupal cachar även andra saker förutom sidor och block: 

 Filtrerat innehåll så att det inte behöver filtreras igen. 

 Formulär 

 Menyn, det vill säga alla sökvägar och vilka funktioner som 

genererar sidan, rättighetsinställningar för den sidan och annat 

som finns definierat för varje sökväg. 

 Uppdateringsinformation. Information om uppdateringar för 

systemet och tredjepartsmoduler cachas, så att den kontrollen 

inte behöver göras igen. 

Det finns en hook för cachning vilket gör det möjligt för moduler att 

cacha egen data. Den cachningen integreras då i systemet. Detta är bra då 

till exempel all cachad data ska rensas, då rensas även denna cache 

automatisk. 

3.4.4 Cachning i Joomla 

Till Joomla följer det med ett insticksprogram för cachning. Den ger 

möjlighet till tre typer av cachning. Sidcachning, vycashning och 

modulcachning. Med sidcachning aktiverad så innebär det att Joomla cachar 

hela sidor. Detta görs dock bara för användare som inte är inloggade.  Det 

går att ange den tid som ska passera innan en sida genereras på nytt och 

cachningen av sidan uppdateras. Vycachning innebär cachning av en vy i en 

komponent. Detta kräver att komponenten har stöd för cachning. Av de 

inbyggda komponenterna i Joomla är det bara innehållskomponenten som 

har detta stödet. Det vill säga att artiklar går att cacha. Modulcachning 

innebär cachning av moduler. Det går att välja vilka moduler som ska 

cachas eller att alla ska cachas som standard. Moduler måste ha stöd för 

cachning för att det ska fungera. Det enda som krävs är att det finns en 
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parameter för att slå på och av cachning för modulen. Själva cachningen 

sköter systemet. (14) 

All cachad data sparas i filer, vilket innebär att det är så kallad 

filcachning som Joomla använder. Det är dock möjligt att byta ut 

cachehanteraren till en annan som till exempel använder Memcached. Finns 

färdiga sådana att ladda ner och installera, men det går självklart att 

implementera en egen också. 

3.4.5 Cachning i Wordpress 

I Wordpress finns ingen inbyggd funktionalitet för cachning. Det behövs ett 

tillägg för att få denna funktionaliteten. Det finns två vanliga tillägg för att 

få cachning i Wordpress, enligt dokumentationen (15). Det är W3 Total 

Cache
22

 och WP Super Cache
23

. 

3.4.6 Cachning i Polopoly 

Polopoly kan cacha så kallade fragment. Ett fragment är en del av en sida 

som har en egen renderare. En renderare är en utmatningsmall. Det är bara 

lövfragment som cachas, alltså fragment som inte har några underliggande 

fragment som kan renderas separat. Detta är en del av modulen Siteengine. 

Dessutom finns det en innehållscache, policycache, cache av externa 

ID:n och en ”slå upp”-cache. Innehållscachen cachar innehållsobjekt och 

policycache cachar instanser av policys. Cacheningen av externa ID:n 

används när XML-dokument med mallar importeras, då referenser till andra 

objekt i dem är så kallade externa ID:n. ”Slå upp”-cachen används för att 

cacha mappningen från symboliska innehålls-ID:n till verkliga ID:n. 
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 Tilläggets sida: http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/ 
23

 Tilläggets sida: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-cache/ 
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4 Slutsatser 

4.1 Funktionalitet 

Joomla! och Drupal är de innehållshanteringssystem av de fyra i arbetet som 

har mest inbyggd funktionalitet. Polopoly är lite vid sidan av eftersom det 

bara är ett ramverk, men jag har utgått från den tillhörande 

exempelwebbapplikationen Greenfield Times. Den innehåller i stort sett 

samma mängd funktionalitet som Drupal och Joomla. Wordpress är det 

system som innehåller minst inbyggd funktionalitet. Det är i stort sett bara 

ett system för att driva en blogg. Ska det användas som ett 

innehållshanteringssystem fungerar det bra för enkla webbplatser, men 

sedan måste det installeras tredjepartstillägg. Funktionalitet som saknas i 

Wordpress men som finns i övriga tre är omröstningar. 

4.1.1 Drupal 

Drupal är lämpligt att använda för nyhetswebbplatser med kommentering av 

innehåll, avancerad kategorisering, omröstningar och rollbaserade 

behörigheter. Svagheten ligger i avsaknaden av mediaarkiv, WYSIWYG-

editor och att infoga bilder i texten på ett enkelt sätt. Men det är lätt att 

skapa annan typ av artiklar som krönikor, recensioner, debattinlägg med ett 

par klick i administrationsgränssnittet. Detta utan några tredjeparttillägg 

behöver installeras eller någon egen modul behöver implementeras. Drupal 

är också lämpligt för sociala webbplatser där registrerande användare bidrar 

med innehållet. Det finns inbyggd funktionalitet för personliga bloggar, och 

forum. Alla användare har en personlig profilsida där det enkelt går att lägga 

till fler fält för en användare att fylla i. Drupal har inte heller en separat 

backend och frontend utan allt är integrerat i en och samma webbplats. 

Innehåll kan redigeras på det ställe det visas, vilket gör det bättre för 

användare som inte vana vid en backend.  

Drupal kan också utökas med ytterligare funktioner med hjälp av 

tredjepartsmoduler. Det som är bra är att de integreras så väl i systemet, så 

det märks inte att det är en tredjepartsmodul som står bakom en funktion. Så 
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den inbyggda funktionalitet som saknas kan oftast läggas till av en 

tredjepartsmodul. Utbudet av tredjepartsmoduler är stort, men många av 

modulerna finns bara i betaversion.  

4.1.2 Joomla! 

Joomla! passar bra för webbplatser för information om ett företag och 

informationssidor i övrigt. Kan vara lämpligt även för nyhetssidor, men 

avsaknaden av kommentarer och omfattande kategorisering gör den mindre 

lämplig för det. Dock så finns andra saker som gör det mer lämpligt för det. 

Artiklar är ganska utbyggt med mediarkiv, enkelhet att infoga bilder i en 

brödtext, WYSIWYG-editor för brödtexten, fördröjd publicering, möjlighet 

att få en artikel som PDF och det finns många parametrar att ställa in för 

artiklar. Möjligheten att lägga in kontaktuppgifter på de anställda kan vara 

bra för företagswebbplatser. 

Att använda Joomla! för sociala webbplatser är inte så lämpligt. En 

vanlig registrerad användare som bara kommer åt fronend kan bara 

publicera artiklar från frontend. Men så mycket mer än så är det inte. Att på 

något sätt kommunicera med övriga användare i forum eller kommentarer 

saknas. Dock så kan det vara lämpligt för webbplatser där användare ska 

kunna registrera sig och ha möjlighet att bidra med artiklar eller 

blogginlägg. 

Till Joomla! finns det tusentals tredjepartstillägg att installera för att få 

de funktioner som saknas. Dock så har Joomla! en del begränsningar av vad 

ett tillägg kan åstadkomma. Mer om det i avsnittet om anpassbarhet nedan. 

4.1.3 Polopoly 

Polopoly är lämpligt att använda för större nyhetswebbplatser. Det är som 

byggt för det. Ett tydligt tecken på det är webbapplikationen Greenfield 

Times. Den är uppdelad i flera avdelningar och underavdelningar. Det finns 

artiklar med bilder och puffar med bilder. Möjlighet att strukturera upp 

puffar, bilder, länkar till artiklar på varje avdelning, enkelt med några klick i 

administrationsgränssnittet. Till skillnad mot de andra systemen så kan 

Polopoly driva flera webbplatser i samma system med samma backend. Det 
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går också snabbt att skapa nya webbplatser så länge det går att använda 

redan befintlig funktionalitet.  

För nyhetssidor är funktionaliteten så gott som komplett med 

omröstningar, bildgalleri, videoklipp, reklam, personliga bloggar med 

kommentarer, interaktiv förhandsgranskning av hela webbplatser och 

avancerat rättighetssystem. Mycket av dessa kan byggas vidare från 

Greenfield Times. Men ska funktioner läggas till utanför det så måste det 

implementeras. Det finns inte som till de övriga tre ett stort antal 

tredjepartstillägg. Det kan finnas några, men det är inte samlade på ett ställe 

och det finns inte alls det utbudet som finns till Drupal, Joomla! och 

Wordpress. Desto mer webbplatsen skiljer sig från Greenfield Times desto 

mindre kan återanvändas eller byggas vidare ifrån den. 

4.1.4 Wordpress 

Wordpress lämpar sig som bäst till där hela webbplatsen är en personlig 

blogg. Det är det som Wordpress är byggt för. Men den är även lämplig för 

enklare nyhetswebbplatser eller företagshemsidor. Det finns inte så mycket 

funktionalitet, men de grundläggande funktionerna finns som att publicera 

inlägg, avancerad kategorisering av inlägg, kommentarer, WYSIWYG-

editor för brödtext, enkel infogning av bilder i brödtexten och mediaarkiv. 

Wordpress innehåller inte så mycket funktionalitet, men det som finns är 

grundläggande, välbyggt och enkelt att använda. Det finns en hel del 

tredjepartstillägg att installera för den funktionalitet som saknas. Men det 

begränsade rättighetssystemet är ett exempel på hinder för att bygga en mer 

avancerad webbplats. Mer om de i avsnittet om anpassbarhet nedan. 

4.2 Anpassbarhet 

Drupal och Polopoly är de system som är mest anpassbara av de fyra 

innehållshanteringssystemen, men av olika anledningar. Polopoly är bara ett 

ramverk och därför går det egentligen göra vilken webbplats som helst. Men 

det är själva backend som sätter begränsningarna eftersom det är där 

innehållet på webbplatsen hanteras. Men även där är begränsningarna få. 

Fält och layouter kan återanvändas för andra webbplatser. Policyklasser kan 

ärvas och utökas och på sätt anpassas. Lättast är att använda den struktur 
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som Greenfield Times har, eftersom då kan mycket återanvändas från den. 

Men större anpassningar för gränssnittet i backend kräver mer jobb. Med 

modulen Siteengine så är Polopoly anpassat för den struktur som finns i 

Greenfield Times med avdelningar som innehåller artiklar och där varje 

avdelning har en startsida. Att till exempel anpassa om artiklar kan gå till så 

att man tar den som finns färdig från Greenfield Times och anpassar den 

med nya fält genom att ändra om i inmatningsmallen och policyn. Nya fält 

kan behöva definieras, men det är bara att göra och använda den i artikeln. 

Andra typer av artiklar kan också läggas till. Lämpligen återanvänds delar 

från standardartikeln.  

Drupal är mer än ett ramverk till skillnad från Polopoly. Efter 

installation finns den en fungerande webbsida. Det som finns i Drupal efter 

installation är en sorts grund till en webbplats som innehåller de flesta 

nödvändiga funktionerna. Men är man inte nöjd med standardutformningen 

finns stora möjligheter att anpassa Drupal så att det fungerar så som önskas. 

Moduler har möjlighet att ändra i stort sett allt utan att behöva göra 

ändringar i Drupals kärna. Det är mycket tack vare temafunktioner som kan 

överlagras, Form API och menyn som kan överlagras av moduler. Lite 

exempel på vad en modul kan göra för anpassningar:  

 Lägga till ett extra attribut i den HTML för alla länkar som skrivs 

ut genom att överlagra temafunktionen för att skriva ut länkar.  

 Lägga till ett fält i ett formulär, kan vara vilket som helst.  

 Ändra mål för en sökväg så den leder till en ny sida.  

 Ändra till en egendefinierad åtkomstmetod för att komma åt en 

sida, det vill säga gå runt Drupals rättighetssystem. 

Wordpress är också ganska anpassbart med hjälp av alla hooks. Men inte 

lika mycket som Drupal. I Drupal så genereras de flesta HTML-element av 

olika temafunktioner eller andra funktioner som använder sig av 

temafunktioner. Till exempel Form API som använder temafunktioner för 

att rita ut de olika formulärelementen. I Wordpress går det inte att lägga till 

fält i formulär med hjälp av ett tillägg, eller omvandla alla tabeller eller 

länkar och så vidare. Det finns också en begränsning till sidor och inlägg 

som innehåll. Det går att lägga till extra fält till en sida eller ett inlägg, men 
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det finns ingen typning som i Drupal och Polopoly. I Drupal finns noder 

som kan vara av olika typ och ha olika fält beroende på typ. Samma sak 

gäller Polopoly där artiklar kan vara av olika typ och ha olika fält. 

För att göra mer avancerade anpassningar i Joomla används 

insticksprogram. De kan reagera på olika händelser och ändra om i variabler 

som används. Men för att göra olika typer av strukturändringar så blir det 

svårare. För att exempelvis göra lite större anpassningar till 

innehållskomponenten kan det behöva utvecklas en ny komponent som 

ersätter den inbyggda innehållskomponenten. Olika typer av innehåll är 

olika typer av komponenter. Därför har de inte så mycket gemensamt som i 

Drupal, där allt är noder som kan dela på funktionalitet som exempelvis 

kommentarer. På liknande sätt fungerar det också i Polopoly. Även samma 

kategorisering kan användas till olika innehåll. I Joomla är kategoriseringen 

en del av komponenten. Så varje komponent har sitt egna sätt att 

kategorisera sitt innehåll.  Detta kan dock lösas genom att ha en stor 

komponent som innehåller dessa funktioner. Det vill säga en mer avancerad 

variant av innehållskomponenten som finns inbyggd i Joomla. Det finns 

tredjepartstillägg som lägger till sådana typer komponenter.  

I Joomla finns det mer begränsningar för att utöka den inbyggda 

funktionaliteten än i de övriga systemen i arbetet. Drupal och Wordpress har 

en stor uppsättning hooks som kan göra ändringar i delar av systemen. I 

Joomla är motsvarigheten metoder i insticksprogram, och de är dessutom 

färre till antalet. 

4.3 Skalning 

Alla fyra systemen använder samma metodik för att skala i den yttre delen 

av serverarkitekturen. Först kommer trafiken till en lastbalanserare som 

fördelar trafiken mellan några reverse proxy cache servrar. Reverse proxy 

cache servrarna fungerar som omvända proxyservrar och cachar trafik från 

applikationsservrarna. Figur 12 är en figur över detta. Det som sedan skiljer 

mellan systemen är hur den underliggande strukturen av 

applikationsservrarna ser ut. Polopoly bygger på javateknik och har ett 

flertal servrar som har hand om olika saker. Drupal, Joomla och Wordpress 

bygger på PHP och använder bara en webbserver och en databasserver. För 
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att förbättra prestandan kan även en cachningsserver användas. Dock så 

kräver det extra tillägg och kanske även ytterligare programvara.  

Skillnaden mellan Polopoly och de övriga är att Polopoly har inbyggd 

avancerad cachning, medan de övriga har en mer enkel. Undantaget är 

Wordpress som inte har någon inbyggd cachning, men som går att 

åstadkomma med ett tredjepartstillägg. För att skala upp Polopoly för att 

kunna klara av mer trafik så är det lite förenklat att bara lägga till fler 

frontservrar. På samma sätt är det möjligt med Drupal, Joomla och 

Wordpress att lägga till fler webbservrar. Men den gemensamma punkten är 

databasservern som kan bli överbelastad. Detta kan avhjälpas med bättre 

cachning och att distribuera databasen över flera servrar. Polopoly har flera 

olika servrar som kan delas upp på flera olika maskiner. Så det klarar av mer 

trafik innan det blir ett problem där. Dessutom är möjligt med Polopoly att 

distribuera ny webbapplikation till alla frontservrar på ett enkelt sett. 

Slutsatsen är att Polopoly är det bästa systemet om det ska vara ett 

system som skalar bra och klarar mycket trafik. De övriga systemen går att 

få att skala bra, men det kräver lite extra konfiguration och möjligtvis 

ytterligare mjukvara. 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

Drupal, Joomla, Polopoly och Wordpress är alla bra 

innehållshanteringssystem som har de nödvändiga funktionerna för att 

använda som ett innehållshanteringssystem. Wordpress är det system som 

knappt kan kallas innehållshanteringssystem, då det egentligen är inriktat på 

att driva personliga bloggar. Dock så har det stora möjligheter för 

utbyggnad med tillägg. Detta gör det lämpligt att använda även till andra 

typer av webbplatser som är större och har högre krav på olika funktioner. 

Dess starka sidor är administrationsgränssnittet som är väl utbyggt, 

användarvänligt och lätt att använda. Dock så finns det begränsningar i 

rättighetssystemet och att man blir så beroende av olika tillägg. 

Drupal är som Wordpress väldigt utbyggbart med olika moduler. 

Skillnaden är att Drupal har mer inbyggd funktionalitet och är också byggt 

för att vara innehållshanteringssystem. Drupal är det system i arbetet som är 

enklast att anpassa. Anpassningar går mer ut på att ändra än att ersätta 
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genom att moduler kan ändra om i variabler som definierar uppbyggnaden. 

Detta gör att det går att utnyttja många av de tredjepartsmoduler som finns 

och att utifrån de göra anpassningar. På så sätt kan det gå snabbt att utveckla 

webbplatser med Drupal. 

Till skillnad mot Drupal så är Joomla mer begränsat och mindre 

anpassbart. Dess starka sidor är istället att det finns mycket inbyggd 

funktionalitet och många tredjepartstillägg finns tillgängliga för att bygga ut 

med ytterligare funktioner. Tillägg lägger mer ofta till funktionalitet än att 

anpassa den som redan finns. Till Drupal och Wordpress finns det många 

tredjepartstillägg och moduler som anpassar funktionalitet. Detta beror på 

att tillägg i Joomla är mer begränsade när det gäller att göra anpassningar. 

Det kan gå snabbt att bygga upp en webbplats i Joomla, men möjligheten till 

anpassningar är mer begränsad. En av de bra sakerna med Joomla är dess 

inbyggda funktion för artiklar. Många inställningsmöjligheter för artiklar 

och ett bra och lättanvänt gränssnitt att skriva artiklar i. Det är just detta som 

Drupal saknar. 

Polopoly är lite i en klass för sig. Det är mer ett ramverk än ett färdigt 

system. Det krävs en del utvecklingsarbete innan en webbplats är färdig. 

Men det finns bra möjligheter att återanvända olika delar eller funktionalitet. 

Mycket funktionalitet kan återanvändas från exempelwebbplatsen 

Greenfield Times. Det är en webbplats för en dagstidning och innehåller de 

vanligaste funktionerna för en sådan. Detta passar väl in i den 

grundläggande struktur som finns i Polopoly. Till skillnad mot de andra 

systemen i arbetet så finns det inte så mycket tredjepartstillägg till Polopoly 

att tillgå. Detta gör att mycket av den funktionalitet som skall finnas måste 

utvecklas, men Polopoly underlättar det arbetet. 

Huvudsyftet för ett innehållshanteringssystem är att hantera innehåll. 

Just detta är Polopoly väldigt bra på. Det går tilldela innehåll olika 

avdelningar, söka fram och publicera innehåll genom att kopiera och klistra 

in. Möjlighet till avancerad förhandsgranskning av hela webbplatsen innan 

publicering, flytta om innehåll med drag- och släppteknik med mera, lägger 

Polopoly i en klass för sig. Polopoly är även byggd för att hantera mycket 

trafik genom väl utbyggd skalning och cachning. 
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Tabell 6. Sammanställning av slutsatser 

System Beskrivning 

Inbyggd funktionalitet 

Drupal Generell inbyggd funktionalitet finns som ger en bra 

bas för flera typer av webbplatser. Bra funktionalitet 

för sociala webbplatser men sämre vad gäller 

funktionalitet för att skriva artiklar på ett smidigt sätt. 

Joomla! Bra inbyggd funktionalitet för att skriva och hantera 

artiklar dock saknas inbyggd funktionalitet för sociala 

webbplatser, till exempel kommentarer. 

Polopoly Polopoly är bara ett ramverk men innehåller en bra 

grund för att bygga ut funktioner. Inbyggd 

funktionalitet är anpassad för tidningswebbplatser eller 

liknande.  

Wordpress Väl utbyggd funktionalitet för att skriva inlägg och 

skapa sidor med tillhörande kommentarer. Dåligt stöd 

för annan typ av innehåll. Mest anpassat för bloggar, 

för andra typer av webbplatser krävs tillägg. 

Anpassbarhet 

Durpal Mycket anpassbart med så kallade hooks som ger 

moduler att ändra i stort sätt allt. Dock så finns det 

delar som inte går att anpassa med hjälp av hooks.  

Joomla! Vissa delar går att anpassa och ändra om med 

insticksprogram. Dock så är begränsningarna flera vad 

ett insticksprogram kan åstadkomma. 

Polopoly Mycket anpassbart på grund av att det bara är ett 

ramverk vilket ger i grunden stor valfrihet. Detta kan 

dock leda till en större arbetsinsatts för att få önskade 

funktioner. Däremot är det enkelt att återanvända redan 

implementerad funktionalitet. 
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System Beskrivning 

Wordpress Mycket anpassbart med hjälp av hooks. Dock så finns 

det begränsningar av vad hooks kan åstadkomma. I 

jämförelse med Drupal som också använder sig av 

hooks så är Wordpress mer begränsat vad gäller skapa 

fler typer av innehåll. 

Skalning 

Drupal Har inbyggt stöd för cachning och lastbegränsning. För 

mer omfattande cachning behövs olika typer av tillägg 

och programvara. 

Joomla! Har inbyggt stöd för cachning. Dock mer begränsat vad 

som kan cachas. För mer omfattande cachning krävs 

olika typer av tillägg och programvara. 

Polopoly Har inbyggt stöd för skalning på flera nivåer. Inga 

extra program krävs. 

Wordpress Har ingen inbyggt stöd för cachning. Finns dock gratis 

tredjepartstillägg som lägger in denna funktion. För 

mer omfattande cachning behövs också olika typer av 

tillägg och programvara. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Support och dokumentation 

För Drupal, Joomla! och Wordpress finns dokumentation om hur man 

använder de, anpassar de och utvecklar ny funktionalitet på deras respektive 

hemsidor. Men också i olika böcker som finns att köpa från olika författare 

och förlag. Till Polopoly finns bara den dokumentation som de själva bidrar 

med som utvecklarguiden, en javadoc och en introduktion till att hantera 

innehåll i webbplatsen Greenfield Times. Istället så finns det kurser att gå 

för att lära sig utveckla till Polopoly och använda Polopoly. Dessutom går 

det få professionell support.  

De övriga systemen har öppen källkod och det finns inget direkt företag 

som går att vända sig till. Dock så finns det många utvecklare som håller till 

på olika forum på Internet som kan svara på frågor. Systemen Drupal, 

Joomla! och Wordpress har ett forum på deras respektive hemsidor där det 

går att få hjälp. Dessutom finns det företag som har specialcerat sig på de 

olika systemen som kan erbjuda support.  Andelen personer som finns att få 

hjälp ifrån för Drupal, Joomla! och Wordpress är stor, medan för Polopoly 

är den mer begränsad.  

5.2 Säkerhet 

Det är svårt att ange hur säkra de olika systemen är, men de olika systemen 

har lite olika säkerhetsmekanismer. Det kan vara mekanismer för att 

undvika för utvecklare att göra misstag eller mera generella mekanismer. 

Polopolysystemet sköter hanteringen av data som lagras. Inga databasfrågor 

behöver skrivas utan det görs i bakgrunden i Polopoly. Detta medför att 

Polopoly ser till att de data som ska lagras i databasen är säker. Däremot i 

själva webbapplikationen av webbplatsen som i stort sett måste 

implementeras av en utvecklare, så ligger säkerheten mycket i utvecklarens 

händer. Med Polopoly är det möjligt att placera webbapplikationen för 

backend bakom en brandvägg, så att den bara går att komma åt i det interna 

nätverket. Det gör det svårt för hackare att lyckas ta över webbplatsen.  
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Drupal, Joomla! och Wordpress är till skillnad mot Polopoly fullständiga 

webbplatser. De kan hållas uppdaterade med de senaste säkerhetsfixarna för 

att de ska vara säkra. Men tillägg som implementeras måste också vara 

säkra. I Drupal och Wordpress, med hjälp av abstraktionslagret så infogas 

variabler i databasfrågor inte direkt, utan via wildcards som anger typ. 

Wildcardet kan bara bytas ut mot en variabel av den typ den representerar. 

Olovliga tecken byts också ut mot motsvarande säkrare varianter. Detta 

motverkar så kallade SQL-injections. I Joomla! görs detta med att processa 

varje variabel med en funktion som byter ut olovliga tecken. Det är inte lika 

smidigt som i Drupal och Wordpress. 

Drupal har också med hjälp av Form API ett sätt att motverka så kallade 

Cross-site request forgeries, alltså förfalskade förfrågningar. Drupal 

motverkar detta genom att alltid infoga en genererad slumpad sträng i ett 

dolt fält i formuläret. Denna sträng måste skickas med formuläret när det 

skickas. Om strängen inte överensstämmer med den som genererades när 

formuläret skapades så blir det valideringsfel. (16) 

5.3 Skötsel och drift 

Att underhålla ett innehållshanteringssystem går till stor del ut på att hålla 

det uppdaterat så att det är säkert samt att göra regelbundna backupper. För 

Drupal görs en uppgradering genom att ersätta Drupals kärnfiler med nya 

och sedan köra ett uppgraderingsskript. Detta är möjligt eftersom Drupals 

kärnfiler är separerade från konfigurationsfiler och installerade moduler och 

teman. På samma sätt uppgraderas en tredjepartsmodul. Filerna för modulen 

byts ut mot de nya och sedan skall ett uppgraderingsskript köras. I Drupal 

finns en statussida där det går att se alla tillgängliga uppdateringar. Det går 

även få Drupal att skicka ut e-postmeddelanden till systemadministratören 

när någon ny version finns tillgänglig. Detta gäller uppgraderingar inom 

samma huvudversion av Drupal. För uppgradering från Drupal 5 till Drupal 

6 till exempel så finns det inget enkelt sätt, då nyare versioner av Drupal 

inte är bakåtkompatibla. Moduler och teman fungerar bara till den version 

de är gjorda för. Skillnader kan också vara ganska stora mellan 

huvudversioner. 
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För Wordpress är uppgraderingsförfarandet ännu enklare än för Drupal. I 

det går det göra en uppgradering direkt från administratörsgränssnittet. 

Systemet laddar ner uppdateringen och installerar den automatiskt. Detta 

fungerar både för att uppdatera hela systemet eller tredjepartstillägg. När en 

ny uppdatering finns tillgänglig visas det med en symbol i 

administratörsgränssnittet. 

Uppgradering av Joomla och Polopoly är lite mer manuella och 

systemen aviserar inte om nya versioner. Här gäller det istället att själv ha 

koll på nya uppdateringar. För Joomla innebär en uppdatering inom samma 

huvudversion att hitta ett uppdateringspaket för den version som ska 

uppgraderas. Sedan är det bara att kopiera in de filer som finns med i 

paketet. Om en eventuell uppdatering av databasen behöver göras får detta 

göras manuellt enligt en beskrivning. Att uppdatera en tredjepartsmodul 

finns inget stöd för i Joomla utan det görs på det sätt konstruktören av 

tredjepartstillägget anger. Att uppdatera från en huvudversion till en annan 

innebär mer arbete än att bara byta ut filer. Då är det en lista med saker som 

måste göras. Bland annat göra förändringar i databasen. Det finns viss 

bakåtkompabilitet för tillägg i nyare versioner av Joomla, men den är inte 

total. Så vissa tillägg kan också behöva uppgraderas. 

Att uppgradera Polopoly inom samma huvudversion går förenklat till så 

att skapa en ny installation av Polopoly och kopiera konfigurationsfiler och 

biblioteksfiler till den nya installationen. Kompilera om koden för 

webbplatserna med de nya Polopolybiblioteken. Göra vissa angivna 

uppdateringar som till exempel utföra förändringar i databasen. Sedan finns 

det ett uppgraderingsskript att köra i den nya installationen som gör en 

installation av den nya versionen av Polopoly. Uppdatering från till exempel 

Polopoly 8 till Polopoly 9 är mer komplicerat då det kräver ändringar i 

koden för webbplatserna. 

Om det istället skall göras en backup av en webbplats så krävs det 

såklart att det finns en backup av koden, men det krävs också en backup av 

data och konfigurationer. Drupal, Joomla och Wordpress lagrar data i 

databasen och filer som filer på webbservern. Därför behöver både 

databasen och katalogerna innehållande uppladdade filer göras en backup 

på. För Polopoly är det mer saker som det måste göras en backup på. 
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Förutom databasen så är det statistikfiler, sökindexfiler och filer med index 

över metadata. 

I Wordpress och Polopoly finns även möjligheten att exportera data som 

sedan kan importeras i en annan webbplats eller användas som en slags 

backup. 

5.4 Användarvänlighet 

Att bedöma de olika systemens användarvänlighet är ett arbete i sig. Men 

jag tänkte nämna några saker om de olika systemens gränssnitt. Drupal har 

till skillnad mot de övriga systemen i arbetet ingen separat backend. Detta 

gör att visning och redigering av innehåll är mer sammankopplade. Läser 

man till exempel en artikel och hittar ett fel så kan man direkt redigera den 

genom att klicka på en redigeralänk. Om man har den behörigheten vill 

säga. Denna möjlighet finns även i Joomla, men bara för artiklar. Det går 

dock att få en typ av backend i Drupal också genom att ha ett speciellt tema 

för administrationssidorna, men inloggningen är fortfarande inte separat. 

Drupal har fått en del kritik för att det inte är så användarvänligt. Det är 

till exempel inte så enkelt att infoga bilder i en artikel utan att kunna lite 

HTML. Detta eftersom det inte finns någon WYSIWYG-editor och inget 

enkelt sätt att ladda upp och infoga bilder. Alla de övriga systemen har 

detta. Där finns en knapp för att ladda upp en bild eller välja bild ur ett 

mediaarkiv och infoga på vald plats i texten. I Polopoly finns även 

möjligheten att göra ändringar i själva bilden innan den används, till 

exempel skala den. 

Det system som jag upplever mest användarvänligast är Wordpress. Det 

är också det mest minimala systemet vilket kan vara en bidragande faktor. 

Det finns helt enkelt inte så mycket att gå vilsen i. Förutom det så är 

administrationsgränssnittet designmässigt snyggt och tydligt med 

beskrivande symboler. Även enkelheten att göra uppgraderingar och 

installera tillägg direkt ur administratörsgränssnittet. Detta bidrar till att i 

stort sätt vem som helst med lite datorvana kan driva en webbplats baserad 

på Wordpress, utan några speciella kunskaper i webbutveckling. 
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5.5 Erfarenheter och fortsatt arbete 

I början av arbetet så ägnade jag mycket tid till att försöka installera 

Polopoly. Först var det något fel i den version jag använde. Kom fram till 

efter ett tag att det saknades en del filer. Testade då istället att använda en 

äldre version. Den gick bra att installera. Dock så hände det ibland att 

systemet kraschade och efter omstart så fungerade det inte. Det kom bara 

kryptiska felmeddelanden. Fick göra en ominstallation för att få det att 

fungera igen. Kom fram till efter ett tag att databasen troligen blir korrupt 

efter en krasch. Jag använde en enkel installationsmetod av Polopoly som 

använde en inbyggd webbserver, EJB och databas. Enligt manualen var 

detta inte ett rekommenderat sätt att installera och använda Polopoly. Därför 

började jag med att försöka göra en lite krångligare installation med en 

separat webbserver, EJB och databas. Detta krävde en del konfigurerande 

innan man kunde sätta igång en installation. Lyckades få det installerat 

upprepade gånger, men jag fick aldrig webbapplikationen för frontend att 

fungera. Backend fungerade som den skulle. 

Under tiden som jag försökte få igång Polopoly så testade jag de övriga 

innehållshanteringssystemen och läste dokumentation om de och Polopoly. 

Till slut så fick jag igång Polopoly. Problemet verkade vara att jag satte in 

filen som skulle till EJB (i detta fall JBoss) på fel ställe. Detta beroende på 

bristande dokumentation och att jag hade bristande kunskap om EJB och 

JBoss. Det var ett problem att jag inte hade så mycket erfarenhet av 

webbutveckling i Java. Speciellt av användandet av så kallade containers i 

EJB. 

En av delarna som jag ursprungligen hade tänkt göra i arbetet var att 

utveckla en enklare webbplats i de olika systemen. Företaget som fick 

uppdraget att göra detta arbete ifrån hade ett önskemål om en ny webbplats 

för företaget. Det verkade vara en bra typ av webbplats att göra. Jag började 

med att göra en webbplats i Drupal och den blev klar. Jag började även göra 

samma webbplats i Wordpress och Joomla. Jag upptäckte att i Wordpress 

och Joomla krävdes det lite mer arbete att göra samma sak som jag hade 

gjort i Drupal. Mycket på grund av att så mycket i Drupal kan göras via 

gränssnittet, speciellt med de populära tredjepartsmodulerna CCK och 

Views. De är så populära att de finns i nästan var enda Drupal-installation. 
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De används för att skapa nya innehållstyper och skapa sidor som visar och 

listar innehåll eller noder som det kallas i Drupal.  

Det finns liknande tredjepartstillägg till Wordpress och Joomla också, 

men inte alls lika bra. I Drupal är de väl integrerade, men i Wordpress och 

speciellt Joomla är det ofta tydligt att det är funktionalitet från ett 

tredjepartstillägg. Vad som går att göra är också mer begränsat. Detta 

mycket beroende på att dessa tillägg försöker ändra i systemens uppbyggnad 

eller ersätta inbyggd funktionalitet med ny. 

Tillsammans med att det tog så lång tid innan jag fick ingång Polopoly 

som det skulle, så slutade med att det blev en färdig webbplats i Drupal. I 

Joomla och Wordpress en halvfärdig webbplats och i Polopoly har jag 

knappt börjat. Eftersom det inte fanns tillräckligt med tid att slutföra 

webbplatsen i alla systemen, så blev det större andel arbete med att 

analysera funktionalitet i de olika systemen. 

Jag hade också tänkt att jag skulle ta upp krav som ställs på 

innehållshanteringssystem och komma fram till hur dessa krav uppfylls av 

de olika innehållshanteringssystemen. Men jag kom fram till att kraven kan 

se så olika ut. Det skulle bli för stor variation och det skulle bli svårt att 

avgöra hur de olika systemen skulle uppfylla kraven. Istället kom jag fram 

till att det är bättre att ta upp vad de olika systemen är kapabla till, genom 

inbygg funktionalitet och anpassbarhet. 

För att arbeta vidare på arbetet skulle jag arbetat lite mer med de olika 

systemen. Göra klart webbplatsen i alla systemen och sammanställa vad 

som behövdes göras i de olika systemen för att bygga denna webbplats. 

Slutligen tycker jag att jag fått ut mycket av detta arbete. Hur de fyra 

systemen är uppbyggda, fungerar, hur de är att jobba med och vilket som är 

lämpligt att använda beroende av webbplats de ska användas till. 
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Bilaga 1: Ordlista 

Backend 

En del av webbplatsen som bara behöriga kommer åt, exempelvis 

administratörer. Har ofta en separat inloggning. 

Gränssnittskomponent 

En komponent i ett gränssnitt. Det kan vara en ruta med knappar, textfält 

och reglage eller bara text som hör ihop med varandra i en grafisk 

komponent. 

EJB 

EJB står för Enterprise JavaBeans. Det är en teknologi för skalbara, 

modullära serverapplikationer programmerade i Java som hanterar 

transaktioner, tillstånd, meddelanden, insättning av komponenter med mera 

på ett standardiserat sätt. 

Frontend 

En del av en webbplats som alla kan komma åt och se. Här kan innehåll ofta 

bara ses men inte ändras, vilket istället görs på backend. 

Gettext 

Gettext är en teknik för översättning av gränssnitt i program. För ytterligare 

information gå in på: http://www.gnu.org/software/gettext/ 

Insticksprogram 

Kallas också för plugin. I Joomla är det en typ av tillägg som kan utföra 

saker vid vissa händelser. Benämningen används även i Wordpress där det 

är samma sak som ett tillägg. 

Komponent 

En komponent är en typ av tillägg till Joomla som definierar, visar och 

hanterar en typ av innehåll. 

Hook 

En hook är en funktion som anropas vid en viss händelse. Det kan vara att 

funktionen har ett visst namn som gör att den anropas, eller att en funktion 

kopplas till ett visst hook-namn. 
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LDAP 

LDAP är en förkortning för Lightweight Directory Access Protocol. Det är 

ett protokoll för att göra sökningar i katalogservrar. Kan användas ihop med 

Active Directory för att hämta information som grupptillhörighet för 

användare. 

Modul 

I Drupal är detta namnet på ett tillägg. I Joomla är detta namnet på en 

gränssnittskomponent som kan visas i en region på webbsidor. 

Panel 

Är benämningen på en region på webbsidor i Wordpress där 

gränssnittskomponenter kan placeras. 

Servlet 

En servlet är en typ av Javaklass som används för att hantera förfrågningar 

och skicka svar. Används ofta för http-förfrågningar för att generera 

dynamiskt webbinnehåll som svar. 


