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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att undersöka ifall PHP-ramverket CodeIgniter är ett lämpligt val för 

konstruktion av mindre webbplatser. För att besvara frågeställningen har jag konstruerat en 

webbplats i CodeIgniter åt företaget Östra hundskolan. Utifrån de erfarenheter jag fått när jag 

arbetat i CodeIgniter för jag ett resonemang kring fördelar och nackdelar jämfört med andra 

webbtekniker som mer traditionell webbprogrammering, CMS och andra PHP-ramverk.  

För att konstruera Östra hundskolans webbplats har jag tillsammans med deras ägare tagit fram en 

kravspecifikation som redogör för de funktioner och krav som finns. Utifrån kravspecifikationen har 

jag skapat en designspecifikation som sedan ligger som grund för implementeringen av webbplatsen. 

Webbplatsen är implementerad i CodeIgniter där många av dess inbyggda hjälpbibliotek har legat 

som underlag för webbplatsens funktioner.  

De slutsatser jag dragit efter att ha jobbat med CodeIgniter är att valet av verktyg måste anpassas 

utifrån många olika parametrar, exempelvis hur lång är projektettiden, vilka funktioner ska 

webbplatsen uppfylla, finns programmeringskunskaper, finns det ett krav på enkelt underhåll 

etcetera. Har utvecklaren programmeringskunskaper och det finns tid att sätta sig in i ramverket 

samtidigt som webbplatsen inte har några större krav på enkelt underhåll med mera är CodeIgniter 

ett väldigt lämpligt val att konstruera webbplatsen i. Ställs det däremot större krav på att 

webbplatsen ska vara lätt att underhålla och den har klara tydliga funktioner som exempelvis ett 

forum skulle jag nog fundera på att använda ett CMS. Detta på grund av att det är lättare att 

underhålla samt att det kan vara optimerat för en tyngre belastning.   
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1 Inledning 

Uttrycket webb 1.0 introducerades 1991 och beskriver ofta tiden mellan 1991 och it-bubblan 2001. 

Det som framförallt kännetecknar denna epok var att webbplatser var kodade med statisk kod. Detta 

innebär att det inte fanns någon större möjlighet för användaren att påverka innehållet på sidan, och 

därmed var sidorna ofta oattraktiva för den vanliga användaren. Webbplatserna var även svåra att 

underhålla då det krävdes programmeringskunskaper för att kunna ändra på dem. Nästa steg i 

utvecklingen kallas ofta webb 2.0 och är ett nytänkande på webben där användaren får göra mer än 

bara läsa information. Idag presenteras informationen på nya sätt som inte var möjligt under webb 

1.0 exempelvis kan användaren se på videos, spela onlinespel med samma grafik och prestanda som 

om spelet vore installerat på hårddisken etc. Användaren kan skapa egna hemsidor eller bloggar som 

de lätt kan underhålla utan krav på programmeringskunskaper. (The Journey of the Web: 1.0; 2.0 and 

now 3.0, 2010 (www)).  

I och med att utvecklingen går framåt ställer det även högre krav på system som ligger bakom 

webbplatserna. I dag finns det många olika val som kan göras vid konstruktion av en webbplats och 

därför bör utvecklaren se till att välja den teknik som motsvarar de funktioner som webbplatsen ska 

fylla.  

1.1 Bakgrund 

Östra hundskolan är ett företag som ger hundägare kurser i dressering och vardagslydnad av hundar. 

Företaget startade 1994 och hade då två hundkurser. Utvecklingen har gått framåt och idag finns ett 

10-tal olika kurser där de större kurserna är valpkurs och vardagslydnad med flera kurstillfällen i 

veckan. Östra hundskolan har även samarbete med andra djurrelaterade företag som Valla djurklinik 

som håller veterinärföreläsningar för kursdeltagare. Östra hundskolan har varit aktiv på Internet 

sedan 2001, och där finner användaren den mesta information han behöver angående alla kurser. 

Den nuvarande webbplatsen är dock gjord i ren Hyper Text Markup Language (HTML) kod, vilket 

medför att den är statiskt byggd och svår att uppdatera. Webbplatsen är även svårorienterad för 

användarna då den saknar ett bra menysystem samt att varje sida innehåller väldigt mycket text som 

gör att de inte orkar läsa allt. Idag ändrar Östra hundskolan informationen på webbplatsen genom att 

ändra direkt i HTML-koden. Vilket medför att de ibland använder olika typsnitt, storlek och färger på 

text, och detta gör att sidan blir en aning oordnad. Eftersom företaget kretsar mycket runt 

webbplatsen, med bland annat information, kontaktuppgifter vill de därför skapa en ny webbplats. 

Genom att uppdatera webbplatsens design och funktion tror Östra hundskolan att de kommer att 

locka fler deltagare till kurserna, men även att de kommer att underlätta skötseln av den och därmed 

minska den tid de behöver lägga på det arbetet. Om de minskar arbetet med webbplatsen öppnar sig 

möjligheten att starta fler kurser.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda ifall PHP-ramverket CodeIgniter är ett lämpligt val för 

konstruktion av mindre webbplatser? Alltså hur det står sig i förhållande till andra tekniker som ett 

Content Management System (CMS), traditionell webbprogrammering där ett nytt dokument skapas 

för varje sida på webbplatsen eller andra PHP-ramverk. 
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För att kunna besvara dessa frågor måste jag även ställa mig frågan om det över huvudtaget är 

möjligt att bygga en mindre webbplats i CodeIgniter? För att få en inblick i hur CodeIgniter fungerar 

kommer jag att bygga en ny webbplats i CodeIgniter åt Östra hundskolan. Målet efter avslutad 

implementering är att samtliga krav som Östra hundskolan ställer på den blivande webbplatsen är 

uppfyllda, samt att de kan tänka sig att använda den nya webbplatsen istället för deras gamla.  

1.3 Metod 

Victor Basili hävdar i sin artikel The Role of Experimentation in Software Engineering: Past, Current, 

and Future, att om människan ska förstå hur något fungerar måste vi experimentera med det. I och 

med att vi experimenterar kommer vi att se produktens styrkor och svagheter och därmed kommer 

vi även att kunna utveckla den till det bättre. Jag har utgått ifrån denna tanke när jag arbetat med 

detta examensarbete och för att besvara min frågeställning har jag experimenterat med CodeIgniter 

och skapat en webbplats åt Östra hundskolan i ramverket. För att konstruera webbplatsen har jag 

gjort en analys av företagets önskemål och krav, en implementering av webbplatsen samt testning av 

dess funktioner. Genom att jag skapar en webbplats åt Östra hundskolan i CodeIgniter kommer jag få 

svaret på frågan om det är möjligt att skapa en mindre webbplats i just CodeIgniter. Jag kommer 

även få en förståelse för vilka styrkor respektive svagheter som CodeIgniter innehåller, utifrån de 

erfarenheter som jag får kommer jag att föra ett resonemang angående om CodeIgniter är ett 

lämpligt val eller inte.  

1.4 Avgränsningar 

Vid konstruktion av webbplatser är det lätt att ta på sig mer än vad man klarar av, vilket får resultatet 

att tiden inte räcker till. Något som ibland kan glömmas bort i planeringen är att när 

implementeringen är klar krävs det att alla funktioner får en grundlig testning. För att undvika att jag 

tar på mig för mycket arbete är kravspecifikationen framtagen med skall krav och sedan med 

utökande krav. De utökande kraven kommer jag att implementera i mån av tid.  

För att besvara frågan i frågeställningen skulle jag eventuellt prova att utveckla en mindre webbplats 

i flera olika tekniker. Detta är dock inte möjligt eftersom tiden helt enkelt inte räcker till, därför 

kommer jag att besvara frågan utifrån de erfarenheter jag drar under projektet samt erfarenheter 

från tidigare webbprojekt.   

1.5 Rapportdisposition  

Kapitel 1: Inledning – Detta kapitel presenterar bakgrunden och syftet med examensarbetet. Här 

beskrivs även tillvägagångssättet samt de avgränsningar som gjorts.  

Kapitel 2: Teoretisk bakgrund – Detta kapitel är en teoretisk bakgrund som läsaren bör ha för att 

förstå vissa begrepp när han läser rapporten. 

Kapitel 3: Analys – Detta kapitel beskriver hur jag tillsammans med Östra hundskolan diskuterat oss 

fram till en kravspecifikation, utifrån kravspecifikationen arbetade jag sedan fram en 

designspecifikation. 

Kapitel 4: Genomförande – Detta kapitel beskriver hur jag implementerat och testat webbplatsen i 

PHP-ramverket CodeIgniter. 
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Kapitel 5: Resultat – Detta kapitel beskriver resultatet efter avslutad implementering av 

webbplatsen, samt förslag på framtida arbete.  

Kapitel 6: Diskussion – I detta kapitel förs en diskussion kring de val som gjorts under projektet gång.  

Kapitel 7: Slutsats – I detta kapitel besvaras frågeställningen utifrån de erfarenheter som jag dragit 

under projektets gång.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel ger jag läsaren en teoretisk bakgrund som krävs för att förstå vissa begrepp när han 

läser rapporten.  

2.1 HTML och XHTML 

HyperText Markup Language (HTML) är språket som hela ”World Wide Web” (webben) bygger på 

(Lecky-Thompson, Guy W 2008 s.53). HTML är ett hypertext språk vilket gör att användaren inte 

måste läsa texten linjärt utan han kan hoppa till andra sidor som är bundna till texten med hjälp av 

hyperlänkar. Detta gör att sidor som kan ligga på olika platser i världen kan kopplas ihop, och bara 

genom ett musklick kan användaren gå vidare till nästa sida. HTML är också ett märkesspråk, detta 

innebär att vissa delar av den ursprungliga texten inte kommer att visas för slutanvändaren. För att 

specificera textens utformning används taggar, exempelvis betyder <h1> Examensarbete </h1> att 

texten Examensarbete kommer att visas i form av en rubrik, alltså kommer texten <h1> aldrig visas 

för slutanvändaren. När man skapar en tagg skapas ett HTML-element, i exemplet ovan har vi skapat 

ett element av typen h1, detta tolkas sedan av webbläsaren för att bygga upp webbplatsen (Staflin 

2003 s.35-36). World Wide Web Consortium (W3C) är de som sätter standarden för de flesta språk 

på webben och den senaste standarden för HTML är 4.01 och sattes 1999 (HTML 4.01 Specifikations, 

2000 (www)).  

Då HTML-kod kan skrivas ”slarvigt” exempelvis utan sluttaggar, men ändå tolkas av snälla webbläsare 

har W3C arbetat fram Extensible HyperText Markup Language (XHTML). XHTML är tillskillnad från 

HTML skrivit i språket eXtensible Markup Language (XML) och där tillåts inte ”slarvig” kod längre. 

(Staflin 2003 s.49-50). Några av de saker som är förbättrade i XHTML är att det inte tillåter 

överlappande taggar, man får bara använda små bokstäver i taggarna och alla taggar måste ha en 

sluttag etc. (Se kodexempel 1) (Ek, Eriksson 2000 s.14). 

Kodexempel 1: Felaktigt och korrekt XHTML-kod. 

Den senaste versionen av XHTML är 1.1, men W3C rekommenderar fortfarande 1.0 från 2002 som 

standard (XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition), 2002 (www)). 

Detta är på grund av att den senaste versionen bara tillåter att webbsidorna skickas i Multipurpose 

Internet Mail Extensions (MIME) -formatet application/xhtml+xml. Detta gör att det uppstår problem 

i äldre webbläsare som bara kan läsa MIME-formatet text/html. Alltså ska webbsidan kunna tolkas i 

äldre webbläsare är det version 1.0 som ska användas.  

Både HTML och XHTML ska enligt standarden ha en dokumenttypsdeklaration (DTD) i början på varje 

sida, denna deklaration berättar vilket språk och version som används.  

Fel: 

<P> Detta är en paragraf 

Rätt: 

<p> Detta är en paragraf </p> 

Fel: 

<p> Detta är en paragraf med <b> fet stil </p></b> 

Rätt: 

<p> Detta är en paragraf med <b> fet stil </b> </p> 
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Detta gör att webbläsarna lätt ska kunna tolka sidan samt att programmeraren lätt ska kunna 

validera sina webbsidor och kolla att han verkligen följer standarden. Idag finns tre olika DTD, strict, 

transitional och frameset (se kodexempel 2). Strict och transitional är relativt lika, skillnaden är att 

transitional stödjer en del äldre taggar och är inte lika hård på valideringen och att strict kräver att all 

styling av sidorna är placerade inom style-taggar och inte i varje enskild tag. Frameset är den 

dokumenttyp där sidor byggs upp med ramar som innehåller olika funktioner. Ramarna är olika 

webbsidor som sammanfogas och visas på samma sida bredvid varandra i webbläsaren. (Ek, Eriksson 

2000 s.9).  

Kodexempel 2: De tre olika doctyperna för XHTML. 

Nedan följer ett minimalistiskt XHTML-dokument där transitional är vald som doctype (Se 

kodexempel 3). Exemplet beskriver att all XML-kod ska tolkas som version 1.0 och att 

teckenuppsättningen är UTF-8. Det första som finns i huvudet (headtaggen) är en metatag som säger 

att HTML-koden ska tolkas med teckenuppsättningen UTF-8 och att sidorna ska skickas i MIME-

formatet HTML. Titeln på sidan sätts till ”Examensarbete” och på själva webbsidan kommer texten 

”Detta är ett examensarbete” i form av rubrik 1 att skrivas ut.  

Kodexempel 3: Ett minimalistiskt XHTML-dokument. 

2.2 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som ger exempelvis HTML-kod en utsmyckning i form av 

vilket teckensnitt, storlek med mera som texten ska visas som. Fördelen med att använda CSS är att 

presentationen av informationen separeras från dess innehåll. I stilmallen placeras typsnitt, storlekt 

etc. och i HTML-dokumentet skrivs texten. Detta gör att stylingen av texten kan användas på fler 

ställen i koden, exempelvis om det finns tio sidor som använder samma stilmall behövs bara en 

ändring i mallen för att utformningen av texten ska ändras på alla tio sidorna.   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" /> 
     <title>Examensarbete</title> 
</head> 
<body> 
     <h1>Detta är ett examensarbete</h1> 
</body> 
</html> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"> 



 6    

Detta gör att det blir mycket lättare att underhålla både innehållet och den grafiska utformningen, 

samtidigt som de separeras kommer samma kod att kunna utnyttjas igen på andra sidor. (Hagberg, 

Hellström 2002. s.331-334).  

CSS är ett måste ifall strict är vald som doctype för XHTML-dokument eftersom det inte är tillåtet att 

skriva utformningar i taggarna. CSS-kod placeras inom <style> taggar, detta indikerar att CSS-koden 

ska användas för att styla XHTML-taggarna (Se kodexempel 4). För att kunna återanvända CSS-koden 

så mycket som möjligt bör den placeras i en extern fil och då måste den länkas in med hjälp av <link> 

taggen (Se kodexempel 5).  

Kodexempel 4: CSS-kod för att göra alla paragrafer röda och centrerade på sidan. 

Kodexempel 5: Koden visar hur en extern CSS-fil importeras. 

2.3 PHP: Hypertext Preprocessor 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) är ett server-side skriptspråk för att skapa dynamiska och 

interaktiva webbplatser. PHP används som ett komplement till HTML där PHP-koden bäddas in i den 

vanliga HTML-koden med speciella PHP-taggar (Se kodexempel 6). 

Kodexempel 6: PHP-kod för att skriva ut texten Examensarbete. 

Det som händer bakom kulisserna är att PHP-kompilatorn gör om PHP-skriptet till en serie av 

instruktioner, instruktionerna utförs seriellt tills det inte finns några instruktioner kvar. Detta skiljer 

sig en del från vanliga kompilerande språk som C++ eftersom att kod inte behöver kompileras om 

varje gång en förändring skett i skriptet. Detta kan ses som tidskrävande, men PHP har en cache som 

minskar tidsåtgången. Fördelen blir dock att programmeraren inte behöver bry sig om 

minneshanteringen utan han får hjälp med exempelvis att frigöra minne. Resultatet av att 

instruktionerna genomförs är ett HTML-dokument, detta dokument skickas sedan tillbaka till 

användaren för att tolkas i dennes webbläsare. (Hudson, 2005 s.3). 

PHP kan idag användas tillsammans med de flesta av de stora databashanterarna, och på så sätt kan 

användaren hämta och spara information och detta gör att han exempelvis kan skapa 

inloggningsformulär med mera. PHP kan användas på alla större operativsystem som Linux, Unix, 

Microsoft Windows, Mac OS X etc. Den största fördelen med PHP jämfört med andra server-side 

språk är att det är öppet och fritt språk, alltså är det tillåtet att använda det helt gratis och modifiera 

koden efter eget bruk (What can PHP do?, 2010 (www)). Eftersom det är en fri produkt gör det att 

det är utbrett som språk och därmed finns det mycket hjälp att få på framförallt Internet. På 

hemsidan php.net finns all hjälp som en PHP-programmerare kan tänka sig, där listar de alla 

funktioner som kan användas. Behövs mer hjälp kan man även komma i kontakt med mer erfarna 

utvecklare på deras forum.  

<?php echo 'Examensarbete' ?> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/stylesheet.css" /> 

<style> p { color:red; text-align:center; }  </style> 
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2.4 Model-View-Controller 

Model-View-Controller (MVC) är ett designmönster som är skapat för att användaren ska kunna 

återanvända mycket av koden, men även för att underlätta för framtida arbete. MVC separerar all 

kod i tre objekt, där modellen bearbetar data och viewn har till uppgift att presentera data på ett 

begripligt sätt för användaren, detta görs ofta via ett användargränssnitt. Tillsist finns controllern 

som svarar på händelser från användaren. Fördelen med att separera koden på detta sätt är att det 

blir lättare att underhålla den eftersom datahanteringen är separerad från presentationslagret. 

Exempelvis om en modell ändras kommer det inte att påverka viewn så länge den får den data den 

förväntar sig. Nackdelen kan dock bli att det krävs väldigt många filer för att utföra en uppgift. Detta 

märks framförallt då någon enkel sak ska göras, men det krävs fortfarande en controller, en modell 

och en view. Detta gör att projektets storlek kan växa fort, och därmed kan även prestanda på 

systemet minska. (Gamma, 1995 s.4-6). 

2.4.1 CodeIgniter 

Frameworks eller ramverk på svenska, används för att hjälpa utvecklaren att göra bättre och mer 

effektiva webbplatser. Med ett ramverk abstraheras mycket av koden och på så sätt kommer 

programmeraren förhoppningsvis att spara mycket tid då han kan återanvända koden i större 

uträckning än om han hade skrivit allt själv. Några av de saker som ramverket kan hjälpa utvecklaren 

med är att ta hand om är säkerheten, kopplingen mot databasen, etc. Nackdelen med ramverk är att 

det tar längre tid att sätta sig in i koden, och lära sig att utveckla, men när man väl har lärt sig det kan 

fördelarna väga över. (Web application framework, 2010 (www)). Idag är de flesta PHP-ramverk 

uppbyggda enligt designmönstret MVC och därmed fås en klar och tydlig struktur över projektet (PHP 

Frameworks, 2010 (www)). I ramverk för webben sker alla anrop till controllern som sedan kollar vad 

för data som ska användas. Exempelvis kan en modell användas för att hämta data från en databas. 

Värdena från databasen skickas sedan till viewn där den läggs in i ett HTML-dokument som tillsist 

skickas tillbaka till den användaren som gjorde anropet.  

CodeIgniter är ett ramverk som hjälper användaren att skapa dynamiska sidor i PHP. Dess struktur 

påminner mycket om andra objektorienterade språk då de delar upp Controllern och modellerna i 

klasser med metoder. Exempelvis controllern ”about” är en klass och den innehåller alltid metoden 

index som representerar standardmetoden och den kommer att användas om inget annat anges. 

Sedan kan controllern ”about” innehålla flera metoder som t.ex. ”background” och då kan 

användaren anropa den istället, vilket ger ett helt annat resultat än om han använde 

standarmetoden. För att anropa en controller anges i Uniform Resource Locator (URL) till vilken 

domän man vill till, sedan följs det av index.php samt namnet på controllern och den metod i 

controllern som ska användas (Se kodexempel 7). Index.php är en styrfil som CodeIgniter använder, 

den kan döljas med hjälp av en htaccess-fil.    

Kodexempel 7: I de två första exemplen anropas metoden index i controllern about för domänen 

example.com. I det sista exemplet anropas metoden background i samma controller. 

example.com/index.php/about/ 

example.com/index.php/about/index/ 

example.com/index.php/about/background/ 
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Modellerna är kopplingen mot databasen och de är uppbyggda på samma sätt som controllern med 

klasser och metoder. Det vanligaste sättet att skapa modeller är att skapa en modell för varje tabell i 

databasen, sedan skapas metoder som utför de frågor som ska ställas till databasen. Enda sättet att 

anropa en metod är att gå genom en controller och de kan alltså inte anropas utifrån. För att 

använda en modell laddas den i controllern, sedan görs ett anrop till modellen och till den metod 

som ska användas (se kodexempel 8).  

Ifall det är en modell som användas ofta finns möjlighet att ladda modellen automatiskt, detta är 

något som dock bör undvikas då det kan bli lite resursslöseri.  

Kodexempel 8: En controller laddar modellen Model_name, och anropar metoden test_method(). Returvärdet 

från test_method() sparas i variabeln result. 

Det sista objektet är views och det är här som data behandlas och görs presentabel för användaren. 

Detta påminner mer om vanliga PHP-dokument och det är här som vanlig HTML-kod kombineras 

med PHP-kod. Det som händer när en controller anropas är att den i sin tur kommer att anropa en 

view och skicka med eventuell data. Data kan exempelvis vara resultatet från en metod i någon 

modell. Viewn kommer sedan att arbeta med data och skriva ut den på sidan med hjälp av HTML och 

PHP-taggar (Se kodexempel 9). 

Kodexempel 9: Controllern ”start” skapar en array innehållande två textsträngar sedan anropar den viewn 

”start_view” och skickar med arrayen. Viewn ”start_view” skriver ut den vanliga HTML-koden och sätter titeln 

och rubriken till texten som är medskickad från controllern. 

CodeIgniter har även många färdigbyggda bibliotek som kan användas för att programmeraren ska 

slippa uppfinna hjulet igen. Exempelvis finns formulär-valideringshjälpmedel, istället för att göra 

egna kontroller på de inmatade värdarna i formuläret kan de inbyggda användas och då kan han välja 

att kolla ifall formuläret var ifyllt, ifall e-post adressen har korrekt syntax, om värdet är ett heltal etc. 

(se kodexempel 10).  

//Controllern Start 
<?php  
class  Start extends  Controller { 
    function  index(){ 
      $data[' title' ]  = 'Startsidan'; 
      $data[' text' ]  = 'Östra hundskolan';  

      $this->load->view ('start_view',  $data ); }} 

// Viewn Start_view 
<html><head>  
   <title>  <?php  echo $title;  ?> </title> 
</head><body>  
   <h1>  <?php  echo $text; ?> </h1>  
</body></html>   

$this->load->model( ' Model_name' ) ; 

$result  = $this-> Model_name->test_method();  
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Kodexempel 10: Sätter regler för att fältet med namnet field_email måste vara ifyllt och att e-postadressen har 

korrekt syntax. Om något fel hittas returneras de satta felmeddelanden. 

CodeIgniter har hjälpmedel för några av de vanligare uppgifterna på en hemsida såsom formulär, 

sessioner, e-post, säkerhet etc. På CodeIgniters hemsida kan man läsa om alla bibliotek och andra 

hjälpmedel som ramverket innehåller och hur de ska användas. Vid nedladdning av ramverket 

medföljer även samma dokumentation för att användaren ska kunna läsa den även då han inte har 

tillgång till Internet. CodeIgniter är en fri produkt vilket gör att det är gratis att använda ramverket, 

samt att det är tillåtet att modifiera koden efter eget bruk.  

2.5 Databaser 

En vanlig databastyp är relationsdatabasen, denna bygger på tabeller med ett antal attribut. Ett 

exempel skulle kunna vara tabellen person som har attributen personnummer, namn etc. I tabellen 

måste det finnas en primärnyckel som unikt identifierar varje rad i tabellen, som i det tidigare 

exemplet med personen skulle personnumret vara en bra primärnyckel då det identifierar varje 

person unikt. När det finns flera tabeller som har saker gemensamt skapas relationstyper mellan 

tabellerna för att binda ihop dem. För att fortsätta på det tidigare exemplet med tabellen person, 

men nu finns även tabellen bil med attributen registreringsnummer kan dessa bindas samman med 

relationstypen äger (se figur 1). Alltså personen äger en bil, detta kan ses genom att biltabellen i 

databasen kommer att innehålla ett extra attribut med personnumret på ägaren av bilen. Detta 

kommer att ske med en hänvisning till persontabellens primärnyckel i form av en främmande nyckel. 

(Elmasri 2003 s.53-69).   

 

 

Figur 1: ER-diagram över relationen mellan en person och dennes bil. 

Structured Query Language (SQL) är ett språk som är till för att hantera tabeller i relationsbaserade 

databaser. Några av de större databashanterarna såsom mySQL, Oracle och Microsoft SQL server 

bygger på detta språk. Den stora skillnaden mellan dem är att mySQL är ett open source projekt och 

kan därför användas gratis.  

2.5.1 Normalisering 

Vid skapande av databaser finns det vissa regler som bör betänkas för att skapa en god design, dessa 

går under namnet normalformer. Dessa regler gör att inga alltför stora tabeller med för många 

attribut skapas, exempelvis om ett attribut inte kan motiveras att finnas i en viss tabell bör det flyttas 

till en annan tabell. De hjälper även till att minska upprepningar i tabellerna vilket kan ställa till med 

uppdateringssvårigheter och tar onödigt utrymme då tabellerna växer. 

$this->form_validation->set_rules('field_email', 'email', 'trim|required|valid_email'); 

 

$this->form_validation->set_message('required', 'Du måste fylla i något i fältet.'); 

$this->form_validation->set_message('valid_email', 'Den angivna e-postadressen är inte giltig.'); 
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Den första normalformen säger att icke-atomiska värden ska undvikas, det vill säga ett attribut som 

innehåller en array med andra värden. Detta ska undvikas då det blir svårt att unikt identifiera en hel 

rad om något attribut kan innehålla flera värden. För att uppfylla den andra normalformen krävs att 

även den första normalformen uppfylls, samt att det inte får finnas något fullständigt beroende 

mellan en del av en primärnyckel och något annat attribut. Exempelvis en tabell över anställda på ett 

universitet har de fyra attributen anställningsnummer, institution, arbetsprocent (hur många procent 

av en arbetsvecka görs på en viss institution) samt den anställdes namn. Här kan den anställdes 

namn unikt identifieras via anställningsnummer, men för att även veta hur många procent den 

anställde jobbar på en viss institution måste anställningsnummer och institution kombineras. Detta 

gör att primärnyckel består av anställningsnummer och institution och därmed skapas fullständig 

beroende mellan en del av primärnyckeln (anställningsnummer) och ett annat attribut (den 

anställdes namn). För att uppfylla den andra normalformen krävs därför att de två attributen som 

skapar beroendet flyttas till en egen tabell. (Elmasri 2003 s.315-326). 

För att uppfylla den tredje normalformen krävs att de två tidigare normalformerna är uppfyllda samt 

att det inte får finnas något fullständigt beroende mellan attribut utanför primärnyckeln, bara från 

och till primärnyckeln och delar av den. Exempelvis databasen över städer har de tre attributen id-

nummer, postkod och stad, där id-nummer är primärnyckel. Eftersom postkoden också kan 

identifiera staden, men inte unikt då det finns många postkoder för vare stad uppstår ett 

fullständigtberoende mellan två attribut som inte tillhör primärnyckeln och därmed är denna tabell 

inte i den tredje normalformen. Boyce-Codds normalform kan ses som en hårdare form på den tredje 

normalformen och den säger att det inte får finnas några funktionella beroenden från ett attribut till 

primärnyckeln. Alltså kan en databas vara i tredje normalformen, men inte i Boyce-Codd detta är 

dock något som är mycket ovanligt. Om alla tabeller i en databas uppfyller normalformerna är de 

mycket lättare att underhålla och de blir mycket mer effektiva att använda. (Elmasri 2003 s.315-326). 

2.6 JavaScript, DOM och AJAX 

Client-Side Skript är små program som gör att interaktivitet uppstår på webbsidor, detta sker genom 

att skriptet körs på klientens dator istället för det traditionella sättet att alla förfrågningar skickas till 

servern. Det finns två typer av skript som körs på klientens sida, de som sker automatiskt när en sida 

laddas och de som körs när de triggas från användaren genom t.ex. ett musklick. (Castro 2003 s.313-

317).  

Ett av de vanligaste skriptspråken som används idag är JavaScript, och det stöds av alla de större 

webbläsarna. JavaScript kan exempelvis kontrollera inmatningar från användaren innan de skickas 

vidare till servern. Fördelen med JavaScript är att det underlättar mycket för användaren om något 

går fel, då ett felmeddelande kan skrivas ut på sidan utan att den behöver läsas in på nytt och 

därmed tappa all inmatat information. En annan fördel är att det kan uppdatera HTML-elementen på 

sidan vilket gör att nya effekter på sidan skapas, ett exempel kan vara ett osynligt objekt, och när 

användaren håller över en viss knapp eller liknande kommer JavaScriptet att göra objektet synligt. 

Detta kan exempelvis användas till menyer och när användaren håller över en viss del i menyn 

kommer en subbmeny att visas. Nackdelen med JavaScript är det kan stängas av i webbläsaren, 

därför bör inte ett för stort ansvar läggas på skripten, exempelvis måste det finns kontroller på de 

inskickade värdena även på server-sidan.  
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Det som gör att JavaScripten kan ändra på HTML-elementen är att HTML-koden är uppbyggd enligt 

plattformen Document Object Model (DOM). DOM bygger på att varje dokument är uppbyggt som 

ett träd med noder och attribut. Roten i trädet är den öppnande <HTML> taggen, denna nod har i sin 

tur två stycken barn <head> och <body>. Barnet <head> har i sin tur ytterligare några barn som 

exempelvis <title> som har attributet text som anger texten i noden <titel>, den har även andra 

attribut som beskriver elementet. (HTML DOM Node Tree, 2010 (www)). Fördelen med detta 

uppbyggnadssätt är att man då genom att hitta noden kan se och ändra på dess attribut. För att 

manipulera nodens attribut finns vissa inbyggda metoder i plattformen som exempelvis 

nodeObject.getElementByID(”ID”) som kommer att hämta och returnera elementet med det angivna 

idet (se kodexempel 11). (HTML DOM Properties and Methods, 2010 (www)). 

Kodexempel 11: Koden visar hur texten för ett element hämtas och sedan hur en ny paragraf skapas där texten 

från elementet skrivs ut. 

Som tidigare sagt är JavaScript något som körs på klientens dator, men skulle någon information 

behövas från servern kan Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) användas. AJAX gör att interaktiva 

webbplatser kan byggas ännu bättre än tidigare då det mesta kan utföras på klients egen dator och 

bara skicka små förfrågningar till servern som svarar med att skicka tillbaka information i form av ett 

XML dokument. Detta gör att JavaScriptet kan tolka svaret och sedan utför det som behövs och sidan 

behöver inte laddas på nytt. (AJAX Introduction, 2010 (www)).  

2.7 Säkerhet 

2.7.1 SQL-Injektioner 

Injektionsattacker är ett försök av illasinnade personer att via exempelvis ett formulär på 

webbplatsen skapa kod som integreras med den vanliga SQL-frågan (query) och på så sätt skadar 

databasen.  

Ett exempel skulle kunna vara att det på sidan finns ett inloggningsformulär där användaren ska ange 

ett användarnamn och ett lösenord. Den förprogrammerade queryn kan se ut som följer: 

SELECT * FROM users WHERE user = ? AND password = ?; 

Där frågetecknet symboliserar det inmatade värdet från användaren. Om användaren är ute efter att 

förstöra kan han då ange användarnamnet 'användare' och lösenordet '' OR '1' = '1' detta skulle 

resultera i följande query: 

SELECT * FROM users WHERE user = 'användare' AND password = '' OR '1' = '1'; 

Vilket innebär att lösenordet måste vara tomt eller att det sista villkoret är sant. Eftersom 1 alltid 

kommer vara lika med 1 är det sista villkoret alltid sant och detta leder till att hela villkoret blir 

uppfyllt. Detta gör att användaren kommer att logga in som första bästa användaren i databasen. 

Alltså skulle han kunna logga in som administratör och därmed ha alla rättigheter till webbplatsen.  

<script type="text/javascript"> 

    txt = document.getElementById("intro").innerHTML; 

    document.write("<p>Texten från paragrafen intro var: " + txt + "</p>"); 

</script> 
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Ett annat scenario skulle kunna vara att användaren på samma sätt tömmer hela databasen på alla 

tabeller och finns inga säkerhetslagringar kommer webbplatsen att ha stora problem då exempelvis 

hela kundregistret är borta.  

För att lösa problemet med injektionsattacker måste alla skadliga tecken elimineras, som i detta fall 

är apostrofen. För att ta bort de skadliga tecknen sätts ett snedstreck framför dem, detta innebär att 

databasen inte ska tolka tecknet som ett reserverat tecken utan som en del i strängen. Det tidigare 

exemplet skulle alltså se ut på följande sätt efter att de skadliga tecknen är eliminerade:  

SELECT * FROM users WHERE user = 'användare' AND password = '\' OR \'1\' = \'1'; 

Detta innebär alltså att istället för att kolla ifall de två uttrycken var korrekta, ska lösenordet jämföras 

med textsträngen ' OR '1' = '1 vilket antagligen är ett helt felaktigt angivet lösenord och därmed kan 

användaren inte logga in.  

2.7.2 Cross site scripting 

Cross site scripting (XSS) är en annan möjlig attack och den utförs exempelvis då användarna fyller i 

formulär med information som sedan sparas i databasen för att tillsist publiceras på webbplatsen. 

Eftersom HTML-koden har reserverade tecken som exempelvis < som symboliserar starten på en tagg 

krävs att även dessa skadliga tecken byts ut. Ett exempel skulle kunna vara ett forum där användaren 

postar ett inlägg som innehåller textsträngen </HTML> som alltså i HTML-koden skulle symbolisera 

slutet på all HTML-kod. Tas inte de skadliga tecken bort innan sidan skrivs ut kan det innebära att 

viktig information som skulle ha visats efter det utskrivna meddelandet inte visas. En ännu värre 

attack är att någon användare lyckas lägga till ett JavaScript på sidan. Skriptet hamnar på 

inloggningssidan och när någon annan användare försöker logga in kommer skriptet att skicka 

användaruppgifterna till förstörarens e-post. 

Det som måste görs för att eliminera dessa attacker är att innan meddelandet läggs till i HTML-koden 

görs alla skadliga tecken om. För att fortsätta på föregående exempel om </HTML> taggen kommer 

de två reserverade tecknen < och > att bytas ut mot deras entitetsnamn, detta gör att vid utskriften 

syns det att det är tecken som ska tillhöra textsträngen och inte är en start på en ny tagg. Det som 

läggs till i HTML-koden är alltså följande textsträng ”&lt;/HTML&gt;” istället för HTML-taggen 

</HTML>. När webbläsaren sedan ska tolka HTML-dokumentet kommer koden &lt; tolkas som att 

tecknet < ska skrivas ut och därmed blir det ingen start på en tagg. Andra tecken förutom < och > 

som är reserverade i HTML är & ” ’. Alltså måste även dessa tecken bytas ut mot deras entitetsnamn 

för att undvika XSS-attacker. (Reserved Characters in HTML, 2010 (www)). 
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3 Analys 
I detta kapitel kommer jag att titta på vad företaget Östra hundskolan har sagt att de vill ha på sin 

webbplats. Detta kommer att analyseras och resultera i en kravspecifikation där de viktigaste 

funktionerna rangordnas och eventuella problem och svårigheter belyses. Utifrån kravspecifikationen 

tas sedan en designspecifikation fram, där alla kraven förtydligas ytterligare.   

3.1 Tillvägagångssätt  

För att ta fram kravspecifikationen har jag utgått ifrån olika kravspecifikationsmallar som är skapade 

för just webbprojekt (Kravspecifikationsmall, 2010 (www)). Jag sökte mallar på Internet och sedan 

när jag hittat några stycken valde jag ut de delar av mallen som jag ansåg passade in på mitt projekt. 

Mallen består av frågor som behöver besvaras för att kravspecifikationen ska bli klar och tydlig, dessa 

frågor gäller bland annat vilka typer av användare som kan förväntas, vad funktionerna på 

webbplatsen ska göra etc. När mallen var klar satte jag mig ned tillsammans med ägaren av Östra 

hundskolan och diskuterade deras eventuella krav och önskemål utifrån de frågor jag ställe. 

Resultatet av vår dialog blev en kravspecifikation i form av en punktlista (se kapitel 3.7 

Kravspecifikation). 

3.2 Användaranalys 

De som ska använda webbplatsen består av ägaren av Östra hundskolan. Hans datorvana består i att 

surfa på nätet, sköta sina bankärenden, skicka e-post etc. Därmed är datorvanan vardaglig och då bör 

en eventuell administrationsdel av webbplatsen inte vara för avancerad. Övriga användare av 

webbplatsen är svårare att definiera därför att alla människor som kan tänkas ha hund, eller ska 

skaffa hund eller bara har ett allmänt intresse av hundar kan komma att besöka sidan. Då måste jag 

ta i beaktning att deras datorvana kan variera mellan en person som använt dator för första gången 

till den som sitter vid datorn större delen av dagen. Resultatet av användaranalysen är att 

webbplatsen måste vara enkel att använda för att alla eventuella kursdeltagare ska ha möjlighet att 

utnyttja den till fullo. 

3.3 Webbplatsens innehåll  

Ägaren av Östra hundskolan hade från början inte funderat mycket på vad han ville ha gjort med sin 

webbplats mer än att han ville ha sin nuvarande uppdaterad. Innan detta projekt har han en 

webbplats som är skriven i ren HTML-kod och bara innehåller information om allt från 

kursinstruktörens bakgrund till vad alla kurserna går ut på. Arbetet med att uppdatera sidan är 

tidskrävande då han måste ändra direkt i koden. Eftersom han inte hade en klar och tydlig bild över 

vad han villa att webbplatsen skulle innehålla startade projektet med att både jag och ägaren såg oss 

omkring på liknande webbplatser för att finna idéer. Efter några dagar träffades vi och förde en 

dialog om vad webbplatsen borde innehålla. 

Det vi tidigt kom fram till var att webbplatsen borde fylla fler funktioner för både användare och 

ägaren än att de ska kunna läsa information. Däremot får funktionerna inte resultera i mer arbete för 

ägaren utan bara underlätta hans vardag.  

Det som idag tar tid och även kan skapa en viss förvirring hos användarna är att ägaren hela tiden 

måste uppdatera webbplatsen med nya kurser och kursstarter. Idag gör han detta genom att ändra 

direkt i HTML-koden vilket gör att det tar tid, men även lätt kan bli fel.  
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Därför är det viktigt för ägaren att kunna uppdatera informationen om kursernas innehåll och starter 

på ett enkelt sätt. För att hålla kontakten med kursdeltagarna under kursens gång vill han även kunna 

skicka ut e-post till kursdeltagarna om eventuella hinder etc. Han skulle även vilja kunna skicka ut e-

post till tidigare kursdeltagare om nya kursstarter. Således vill han ha en e-postlista med personer 

som vill få information om nya kursstarter etc. Denna lista ska användarna kunna lägga till sig själv 

på. Ägaren vill även kunna publicera nyheter på sidan så att användaren av webbplatsen kan se vad 

som är det senaste som händer på Östra hundskolan.  

För användarna är den viktigaste funktionen som ska underlätta att de lätt ska kunna orientera sig på 

sidan och hitta den information de söker såsom kontaktuppgifter, kursinformation etc. Idag har 

webbplatsen väldigt mycket information på varje sida. Därför bör vi försöka dela upp informationen 

på fler mindre sidor för att användarna lättare ska få en överblick över vad webbplatsen innehåller. 

Idag gör användarna en kursanmälan genom att skicka ett e-postmeddelande till ägaren som sedan 

måste svara på det, och detta kan ta tid och skapa förvirring ifall han glömmer att svara på 

meddelandet. Därför vill ägaren att de som vill gå en kurs lätt ska kunna fylla i ett formulär om 

kursanmälan, sedan ska han på ett enkelt sätt kunna se vilka som vill gå en viss kurs. Under kursens 

gång eller efter avslutad kurs ska deltagarna ha möjlighet att fylla i ett utvärderingsformulär 

angående vad som var bra/dålig med kursen. Utvärderingen ska exempelvis skickas till ägarens  

e-post.     

Andra saker som skulle vara intressanta, men inte nödvändigt att ha på sidan är en blogg som ägaren 

kan skriva vad som hänt på kurserna. Idag har Östra hundskolan redan en blogg under ett annat 

domännamn, men de skulle gärna ha en blogg som ligger på samma webbplats som övrig 

information om Östra hundskolan. De vill även ha någon form av statistik på sidan, exempelvis hur 

många som besökt sidan, hur många som gått kurser under året etc. För att underlätta all kontakt 

från deltagare med mera skulle de även vilja ha ett kontaktformulär som användarna kan fylla i sina 

frågor som sedan skickas till skolans kontakt e-post. Detta för att ägaren ska få en standard på sina 

inkommande meddelanden för att lätt kunna sortera mellan alla olika meddelanden han får varje 

dag. En ytterligare utökning skulle vara att ha ett fotogalleri där bilder från kurstillfällen visas upp.  

3.4 Webbplatsens design 

Vad gäller designen av webbplatsen har ägaren av Östra hundskolan inga större idéer om hur han vill 

att det ska se ut, inte mer än det ska ge ett seriöst intryck och gärna innehålla lite färg. Idag är 

majoriteten av sidan helt vit med olika färger på texten och detta vill han ändra på. Utöver kursutbud 

vill han även ha med sidor med information om verksamheten, instruktören, frågor och svar, samt 

kontaktuppgifter. Alltså krävs ett bra menysystem för att underlätta orienteringen. Idag är 

exempelvis alla frågor och svar på samma sida och för att underlätta läsningen bör dessa delas upp i 

mindre kategorier.    

3.5 Tekniska krav 

Ägaren av Östra hundskolan hade inga större tekniska krav på webbplatsen, dock vill han inte att 

sidan skulle kosta mer än vad den redan gör idag det vill säga kostnaden för webbhotell och 

domännamn. Om det var möjligt skulle han även vilja behålla sitt nuvarande webbhotell. Eftersom 

företaget kretsar mycket kring sin webbplats är det viktigt att den är säker att använda både för 

vanliga användare och ägaren.  



 15    

3.6 Utökande information om webbplatsens innehåll 

I denna del analyseras kraven och eventuella problem kommer att identifieras, detta ligger sedan till 

grund för den slutgiltiga kravspecifikationen. De frågor som dyker upp här kommer att ligga till grund 

för de val som görs i designspecifikationen, de kommer att analyseras ytterligare tillsammans med 

ägaren av Östra hundskolan för att få reda på hur han vill lösa dem. Här kommer jag klart och tydligt 

se vilka delar som kommer kräva lite mer tid än andra och denna del kommer att ligga till grund för 

prioritetsordningen i den slutgiltiga kravspecifikationen. 

3.6.1 Webbplatsens design 

Webbplatsens design är ett viktigt krav, eftersom det är första intrycket som kan få en potentiell 

kursdeltagare att välja att gå en kurs eller gå till någon annan skola. Därför bör jag lägga en viss tid på 

att skapa en bra och tydlig layout. Detta är dock ingen enkel uppgift, då jag inte har några större krav 

på hur designen bör se ut ger det en stor möjlighet till kreativitet. Dock är det viktigt att jag 

kontinuerligt har kontakt med ägaren av Östra hundskolan för att inte skapa en layout som han är 

missnöjd med. Eftersom användargruppen är stor och har en utspridd datorvana bör jag undvika att 

använda för avancerade tekniker, samt att webbplatsens layout ska se lika ut i olika webbläsare.  

3.6.2 Funktionerna 

Den viktigaste funktionen för ägaren är att han ska kunna uppdatera informationen om kurser och 

kursstarter. Det allra första att tänka på är vem som ska kunna skapa eller uppdatera informationen. I 

detta fall är det enbart ägaren vilket gör att det behövs någon form av kontroll av den som försöker 

uppdatera informationen. Alltså behövs en ganska stor säkerhet att ingen utomstående har möjlighet 

att uppdatera informationen. Detta är något som även gäller för funktionen om nyhetspublicering 

som bara är till för ägaren. En annan sak som bör betänkas angående kurserna är att de kan ha flera 

kursstarter på en och samma kurs. Därför bör jag separera informationen om kursen och kursstarten, 

eftersom informationen om kursen alltid är densamma som pris, antal kurstillfällen etc. Det som 

skiljer är bara startdatum och tid mellan kursstarterna. Det kan dock vara bra att lägga till någon 

funktion för att lägga till extra information som är specifik för just denna kursstart, exempelvis om 

den bara är till för hundar i en viss ålder såsom valpar.  

Av funktionerna som är till för användarna är kursanmälan den viktigaste funktionen. Kursanmälan 

ska kunna göras av vem som helst, alltså krävs ingen kontroll av användaren. Däremot bör någon 

form av kontroll finnas så att det inte är någon som försöker förstöra för skolan, exempelvis personer 

som kommer att fylla i felaktig information i kursanmälningsformuläret och sedan skicka in flera 

gånger. Det som händer då är kurserna kommer att vara fulla hela tiden, tyvärr med folk som inte 

kommer att dyka upp på kurserna. En kontroll skulle kunna vara att kontrollera att anmälan inte finns 

sedan tidigare etc. Det är även viktigt att tänka på att kontrollera all information som användaren 

skickar då de kanske försöker förstöra med exempelvis SQL-injektioner. Kursanmälan är en av de 

svårare funktionerna att genomföra eftersom det är mycket att tänka på med en kursanmälan. Till att 

börja med vilka uppgifter som ska sparas från användaren, och då behöver vi även betrakta de 

svenska lagarna angående personuppgifter. Det måste också finnas någon spärr som gör att det inte 

kommer in för många kursanmälningar till en viss kursstart för att den inte ska bli överbokad. De som 

lämnat en kursanmälan måste även ha möjlighet att avanmäla sig, det enklaste sättet att lösa det på 

är att låta ägaren ha en funktion för att avregistrera kursdeltagare.  
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Funktionen som gör att kursdeltagare kan göra kursutvärderingarna kräver kontroll på vem som 

skickar den, detta för att ägaren bara ska få utvärderingar från deltagare som har gått någon kurs. 

Samtidigt måste det som vanligt finnas kontroller på all information från användaren att den är 

korrekt för att den inte ska förstöra exempelvis databasen.  

En annan stor funktion är att ägaren ska kunna skicka information till kursdeltagare och personer på 

e-postlistan etc. Detta kräver att det finns kontroll på vem som skickar meddelanden, det är alltså 

bara ägaren som ska kunna göra detta. Att tänka på är också att han ska kunna skicka olika typer av 

meddelanden till olika personer, exempelvis skiljer sig informationen till specifika kursdeltagare mot 

informationen till varje person på e-postlistan. Alltså om ägaren ska skicka information till alla på 

listan angående en ny kursstart klassas detta som marknadsföring och då måste vi tänkta på vad 

exempelvis personuppgiftslagen säger om att alla måste ha rätt att avsäga sig reklam etc. 

(Personuppgiftslagen (1998:204) (www)). Detta gör att det måste finnas en funktion för att gå ur  

e-postlistan. Detta kan kombineras med funktionen att gå med i e-postlistan, alltså användaren anger 

den e-postadress de vill få nyheterna skickade till och sedan kan de välja att gå med eller gå ur. För 

att undvika att någon skickar in samma e-postadress flera gånger måste det finnas kontroll för att se 

till att alla e-postadresser är unika samt att adressen som användaren vill ta bort verkligen finns i 

databasen sedan tidigare. E-postadressen måste även kontrolleras att den uppfyller syntaxen för en 

e-postadress, det vill säga ett snabel-a och minst en punkt.  

Av de funktioner som inte var lika viktiga är framförallt kontaktformuläret intressant, då det precis 

som en kursanmälan ska kunna göras av alla som är inne på sidan. Detta gör att det måste finnas 

kontroll för att kunna motverka botar för att slippa få sin e-post spammad, samtidigt krävs kontroller 

att all indata är korrekt angiven. De övriga funktionerna utgör inga större problem, men även där 

måste vi ställa oss frågan vilka som ska kunna skriva på bloggen, eller lägga upp bilder i fotogalleriet. 

Vad gäller statistiken är det något som kan hämtas från databasen, eller något som webbhotellet 

tillhandahåller.     

3.7 Kravspecifikation 

Efter dialogen med ägaren av Östra hundskolan kom vi fram till att följande saker ska finnas på 

webbplatsen. Den inbördes ordningen belyser framförallt betydelsen, men i vissa fall även 

svårighetsgraden av funktionen. 

Skall krav: 

• En layout som gör att användaren lätt kan orientera sig på sidan, men den ska även ge ett 

seriöst och enhetligt intryck.  

• Kontroller att bara rätt personer kommer åt de olika funktionerna.  

• Det ska vara lätt att uppdatera informationen om kurserna och kursstarterna.  

• Användarna ska kunna göra kursanmälningar. 

• Ägaren av Östra hundskolan ska kunna uppdatera all text på webbplatsen. 

• Ägaren ska kunna lista och ta bort alla som gjort en kursanmälan. 

• Ägaren ska kunna publicera och redigera nyheter på sidan.  

• Användarna ska kunna gå med och ur e-postlistan.  



 17    

• Ägaren ska lätt kunna skicka ut information till kursdeltagarna och personer på e-postlistan. 

• Användarna ska kunna göra kursutvärderingar. 

Utökande krav: 

• Användaren ska ha möjlighet att kontakta ägaren via ett kontaktformulär. 

• Webbplatsen ska innehålla en blogg som ägaren kan skriva om dagens kurstillfällen etc. 

• Webbplatsen ska visa statistik över det totala antalet kursdeltagare, besökare på sidan etc. 

• Ett fotogalleri med bilder från kurstillfällen.  
 

Mål: 

Målet med en avslutad implementering av den nya webbplatsen är att kraven är uppfyllda. Alltså att 

alla funktioner som är specificerade i skall kraven fungerar och är säkra att använda. Ett annat mål är 

att ägaren av Östra hundskolan är nöjd med den nya webbplatsen i allt vad gäller layout, information 

och funktioner och kan tänka sig att använda den istället för sin nuvarande. För att han ska vara nöjd 

med webbplatsen kommer jag att stämma av med honom så ofta som möjligt, men jag kommer även 

att kontrollera innehållet och funktionerna genom att låta mer eller mindre vana Internetanvändare 

att prova webbplatsen för att kunna utveckla den till det bättre.   

Ett annat mål är att webbplatsen uppfyller kraven på säkerhet, alltså att bara rätt personer kommer 

åt rätt funktioner. Vi vill inte att obehöriga ska kunna modifiera databasen eller liknande därför 

kommer en stor bit av testningen ske med inriktning på säkerhet.  

3.8 Designspecifikation 

3.8.1 Design 

I dag är webbplatsen som tidigare nämnt byggd i ren HTML-kod och vikten ligger på att föra fram 

information framför att vara en vacker reklamplats. Därför kommer fokus på den nya webbplatsen 

ligga på att fortsätta framföra information. Eftersom webbplatsen idag saknar färger och systematisk 

menysystem finns det bortsett från all information inget att bygga vidare på. Därför kommer en helt 

ny design att tas fram, detta kommer att göras genom att andra sidor studeras och det som gillas 

kommer att kombineras till en egen design. 

När designen tas fram kommer jag att utgå ifrån kravet som företaget har ställt på en lättorienterad 

webbplats med ett seriöst intryck. Detta gör att ett stort fokus kommer att ligga på att göra ett bra 

menysystem där användarna verkligen kan hitta den sida eller information de söker. Vad gäller ett 

seriöst intryck har jag och ägaren diskuterat oss fram till att vad som menas med ett seriöst intryck, 

och det är att alla sidorna ska vara enhetliga. Alltså menyn, header, footer, texter etc. ska vara lika 

samt alla sidor ska följa samma färgschema.  

Eftersom den befintliga webbplatsen innehåller mycket information på varje sida kommer 

informationen att delas upp i kategorier och fördelas på fler sidor. För att menyn inte ska bli jättestor 

kommer bara ett fåtal topprubriker att visas, detta för att underlätta navigeringen. Menysystemet 

kommer att vara en meny med drop-down alternativ. Alltså när användaren håller över en 

topprubrik kommer alla undersidorna att visas.  



 18    

Då vissa äldre webbläsare inte har stöd för exempelvis JavaScriptbaserade drop-down menyer 

kommer varje topprubrik med underkategorier att innehålla länkar till varje undersida detta för att 

inga användargrupper ska uteslutas.  

De sidor som ska finnas på webbplatsen är följande: 

• Startsidan 
• Om oss 

o Östra hundskolans bakgrund 

o Information om instruktören 

• Kurser 

o Listar alla kurser (Innehållet beror på vilka kurser som skapats) 

• Frågor och svar 

o Valpfrågor 

o Vardarslydnadsfrågor 

o Bruksfrågor 

o Övriga frågor 

• Momentinlärning 

o Material 

o Tips 

o Apportering 

o Fot 

o Hopp 

o Inkallning 

o Kontakt 

o Platsliggning 

o Stående 

o Övrigt 

• Nyheter 

• Blogg 

• Kontakt 

3.8.2 Funktioner 

Då vissa av funktionerna bara ska kunna genomföras av ägaren är det lämpligt att det finns någon 

form av autentisering av personen som försöker använda funktionen. Detta går att lösa på många 

sätt, men ett av de enklaste sätten är att det finns en inloggningssida där användaren fyller i fält med 

ett användarnamn och ett lösenord. Om de inmatade värdena är korrekt ifyllda kommer han att 

logga in och därmed få tillgång till fler funktioner. Det som måste betänkas då är att inte spara 

lösenordet i databasen i klartext, för om någon skulle lyckas få tillgång till databasen kommer den 

personen att ha tillgång till alla användares lösenord. 

Då många av kraven är saker som bara ägaren ska kunna göra kommer detta att läggas under en 

administrationssida för webbplatsen. Sidan kommer bara ägaren åt ifall han är inloggad och på denna 

sida kommer han att kunna skapa och ta bort kurser, kursstarter, nyheter. Han kommer även att 

kunna kolla på deltagarlistor för varje kursstart samt den stora e-postlistan. 
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När ägare skapar en kurs ska han kunna ange ett kursnamn, hur många kurstillfällen som kursen är 

på, hur mycket en kurs kostar, hur många platser som det ska finnas, samt en beskrivning av vad 

kursen innebär. Det måste även finnas en funktion att ta bort hela kursen. När han skapat en ny kurs 

ska alla kunna se den i menyn under rubriken kurser. Naturligtvis måste han även ha en möjlighet att 

redigera en kurs, och då ska de tidigare inmatade värdena synas så att han bara kan ändra dem.   

När det finns en kurs ska ägaren även kunna lägga till en kursstart till den kursen, en kurs kan alltså 

ha flera kursstarter. Det första han måste göra för att skapa en ny kursstart är att välja vilken kurs 

som kursstarten ska gälla för, sedan anges vilket datum kursen startar på samt vilken tid. Här är det 

bra att även kunna lägga till en utökande beskrivning av kursstarten, exempelvis om det är något 

speciellt med just detta kurstillfälle. När en kursstart är avslutad ska det gå att ta bort den. Även en 

kursstart ska kunna redigeras och precis som tidigare ska de inmatade värdena synas. Dock ska det 

finnas en utökande funktion som gör att han kan sätta kursstarten som fullbokad och därmed ska nya 

deltagare inte kunna göra några kursanmälningar till den kursstarten längre.  

När ägaren skapar en nyhet ska han ange en rubrik på nyheten sedan skrivs ämnet på själva nyheten. 

När nyheten är skapad ska den visas överst på nyhetssidan. Den ska även visas som en av de tre 

senaste nyheterna i en informationsruta på startsidan. Även en nyhet ska vara möjlig att ta bort och 

redigera.   

När ägaren listar kursdeltagare ska han se deras e-postadresser samt att han ska kunna skicka ett  

e-postmeddelande till just de personer som vill gå eller går en kurs. Han ska även ha möjlighet att ta 

bort kursdeltagare från kursstarten och då krävs även att registreringsdatum syns så att han kan 

använda sig av en först till kvarn princip. Eventuellt kan det även skickas ett e-postmeddelande till 

ägaren att en ny kursanmälan är gjord och av vem, detta gör att det blir lättare för att honom att se 

att någon gjort en kursanmälan. Vad gäller den stora e-postlistan måste han även där kunna ta bort 

användare från listan eftersom det ibland händer att ägaren får e-post från folk som vill bli borttagna 

från listan, men som inte orkar gå in på webbplatsen själva och ta bort sig.  

För att underlätta uppdaterandet av webbplatsen kommer nästan alla sidor på webbplatsen vara 

möjliga att redigera. Sidorna kommer att vara uppbyggda med en rubrik och sedan med text och 

bilder. Om ägaren är inloggad kommer han att ha möjlighet att gå in i ett redigeringsläge och därmed 

ändra på innehållet.  

Kursanmälan som är den större funktionen för användarna kommer att bestå av ett formulär med ett 

antal fält där de får mata in information om sitt namn, telefonnummer samt e-post. De kommer att 

kunna välja vilken kurs de ska gå, vilken kursstart de är intresserad av och sedan skicka in 

informationen. Sidan med kursanmälan behöver även visa information med vilka regler som gäller 

för kursanmälan, samt eventuell kontaktinformation och postgirokonto etc. Denna funktion kräver 

framförallt kontroller på att kursstarten inte är fullbokad samt att e-postadressen inte är registrerad 

sedan tidigare, men även kontroller mot de vanliga attackerna. När användaren lyckats göra en 

kursanmälan måste de få någon form av bekräftelse att de är anmälda på kursstarten.  

Kursutvärderingsformuläret kommer att bestå av ett antal fält där kursdeltagarna kan mata in vad de 

tyckte om en viss kurs. Till att börja med ska de mata in sin e-postadress som kontroll för att de 

verkligen gått en kurs. Sedan väljs den kurs de vill utvärdera, och då kommer de att få göra sin 

bedömning av olika faktorer på en skala ett till fem.  
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Av de faktorer som ska kunna utvärderas finns bland annat pris, antalet kurstillfällen, längden på ett 

kurstillfälle, bedömning av kursinstruktör, bedömning av övningarna etc. Det ska även finnas ja och 

nej val för exempelvis om deltagarna vill få läxor till nästa kurstillfälle, samt om de kan tänka sig att 

gå fler kurser. Tillsist ska det finnas ett fritt fält där de kan fylla i vad de tycker var bra/dåligt och 

eventuellt ska vara kvar eller bytas ut. När deltagaren väljer att skicka informationen ska allt skickas 

till ägarens e-post. Den säkerhet som krävs är att kursdeltagarens e-post finns i databasen, alltså att 

deltagaren verkligen har gått någon kurs. Detta är för att slippa få sin e-post spammad från personer 

som inte har något med verksamheten att göra.     

På nyhetssidan ska användaren ha möjlighet att skriva upp sig på e-postlistan att de vill få 

nyhetsbrev. De matar in sin e-postadress sedan väljer de ifall de vill gå med eller gå ur och sedan 

skickar iväg. Kontroller som behövs är mot de vanliga attackerna samt att e-postadressen är unik och 

inte finns i databasen sedan tidigare, om någon försöker ta bort sig måste e-postadressen finnas i 

databasen sedan tidigare.  

3.8.3 Databasen 

Eftersom vissa av kraven kräver att information sparas, kommer det att behövas en databas. 

Databasen kommer att kräva ett antal tabeller för att spara undan all den information som krävs för 

att de tyngre funktionerna ska fungera som efterfrågats. Databasen kommer bland annat att 

innehålla information om kurser, kursstarter, kursdeltagare, nyheter etc.  
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4 Genomförande 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur webbplatsen är implementerad i PHP-ramverket 

CodeIgniter. 

4.1 Webbplatsens design 

För att skapa webbplatsen layout utgick jag ifrån Catharina Häggmans bok ”Webbdesign” och kapitlet 

om hur bra design för webben skapas. Layouten skapades genom att jag och ägaren av Östra 

hundskolan skissade en layout på ett papper där vi utgick ifrån andra webbplatser vi tyckte var 

snygga. När vi gjort en preliminär skiss använde jag mig av ritverktyget Photoshop för att rita upp en 

bild på webbplatsen som ägaren sedan kunde godkänna.  

Några av de val som behövde göras i designfasen var om webbplatsen skulle ha en vertikal eller en 

horisontell meny. Vi valde att ha en horisontell meny på de vanliga sidorna, däremot används en 

vertikal på administrationssidan. Nästa val var upplösningen på webbplatsen. Enligt 

marketshare.hitslink.com som är en hemsida som utför statistik på webben är den vanligaste 

skärmupplösningen 1024 * 768 pixlar eller högre därför valdes den som lägsta upplösning för 

webbplatsen (Screen Resolutions 2010 (www)). Detta innebör att sidan inte får vara större än 1024 

pixlar i bredd för att de flesta användarna ska slipp skrolla i sidled när de kollar på en sida. Den totala 

bredden på webbplatsens sidor är satt till 978 pixlar, detta beror på att det är bra med lite marginaler 

på sidorna men även för att bakgrunden ska synas och framhäva sidorna lite extra på skärmar med 

1024 pixlar i upplösning. 

Eftersom en av webbplatsen huvudsakliga uppgifter är att framföra information måste det vara lätt 

att läsa den och för att få bästa konstrast valdes svart text på vit bakgrund. Detta gjorde dock att 

sidan i övrigt kräver lite färg för att den ska bli intressant. Lösningen på detta problem blev att skapa 

en header som består av ett fotografi som bakgrund samt namnet på företaget. Enligt Häggman bör 

en webbplats hålla sig till som mest tre färger förutom svart och vit för att användaren inte ska tycka 

att sidan är för skrikig, detta gjorde att bakgrundsfärgen på resten av webbplatsen valdes utifrån en 

återkommande nyans i bakgrundsbilden på headern. Eftersom webbplatsen innehåller mycket text 

behövdes något ytterligare för att skapa balans, detta kan göras med bilder eller liknande. Jag valde 

att skapa en informationsruta där extra viktig information kan läggas till, exempelvis de senaste 

nyheterna, alla aktuella kursstarter etc. (se figur 2). (Häggman, 2000 s.23).  

 

Figur 2: Informationsrutan visas till höger om texten. 
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När grundlayouten var klar visades den för ägaren av Östra hundskolan och när han gav sitt 

godkännande överfördes layouten till HTML-kod. När webbplatsen byggdes upp i HTML-kod gjordes 

det utifrån en modell som består av boxar. Tanken med boxarna är att de ska återkomma på varje 

sida på webbplatsen och det är därför lätt att skapa en enhetlig layout. Boxarna är uppbyggda med 

HTML-taggen <div> som symboliserar en ny sektion på sidan. Varje sektion stylas sedan med hjälp av 

CSS.  

Webbplatsens består av följande boxar (se figur 3): 

• Page wrapper  

• Header  

• Menu 

• Content  

• Footer  

 

 
Figur 3: Webbplatsens grundlayout enligt boxmodellen. 

Page wrappern används som den stora boxen, den innehåller alla de andra boxarna och dess 

huvudsakliga uppgift är att centrera sidan mitt på skärmen, men den sätter även den totala bredden 

på sidan etc.  

 

Header, menu och footer boxarna är till stor del statiska och kommer att se lika ut på alla sidorna på 

webbplatsen. Menyn är en horisontell drop-downmeny, vilket innebär att om användaren håller över 

ett menyalternativ kommer underrubriker att visa sig (se figur 4). De rubriker som innehåller 

underrubriker är kurser, frågor och svar, samt momentinlärning.  
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På Östra hundskolans ursprungliga webbplats ligger all information på en sida vilket gör att sidan blir 

väldigt lång och användaren orkar inte ta till sig all information. Genom att dela upp informationen 

kommer fler att orka läsa den samt att det blir lättare att hitta det de söker (Häggman, 2000 s.3-6). 

Menyn är helt baserad på CSS vilket innebär att den kommer att fungera även ifall JavaScript är 

inaktiverat. Även om de flesta har JavaScript aktiverat kommer detta att göra att även de som inte 

har det kommer att kunna utnyttja menyns fulla potential. Menyn är skapad av cssmenumaker.com, 

det är en meny som är gratis och det är tillåtet att modifiera den. Jag har modifierat menyn i form av 

färger och andra attribut för att den ska passa för denna webbplats.  

 

 
Figur 4: Visar menyn där en rubrik valts och dess underrubriker visas. 

Den box som är av mest intresse är content eftersom det är den som innehåller all text, bilder, 

formulär etc. Denna box kan in sin tur se ut på tre olika sätt. Den kan bestå av en box som täcker hela 

sidan, denna innehåller text och bilder och så är fallet för exempelvis sidan som handlar om ”Östra 

hundskolans bakgrund”. Den kan också bestå av två mindre boxar, där den ena innehåller text och 

bilder och den andra fungerar som en informationsruta (se figur 2). Informationsrutan kan 

exempelvis bestå av ett sammandrag av de tre senaste nyheterna och om användaren är intresserad 

av att läsa mer finns en länk till nyhetssidan. På kurssidan listar den alla nya kursstarter och även där 

kan användare via länkar komma till den aktuella kursen. På nyhetssidan kan användaren fylla i ett 

formulär för att gå med eller ur e-postlistan för nyheter. Det sista alternativet för content-boxens 

utseende gäller för administrationssidan som består av en meny för att välja vad som ska göras. Och 

när ägaren av Östra hundskolan valt ett menyalternativ kommer ett formulär fram till höger om 

menyn där han kan fylla i det som ska göras (se figur 5).  
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Figur 5: Visar administrationsmenyn och ett formulär för att skapa en ny kurs. 

Eftersom alla text och information på webbplatsen är på svenska valdes UTF-8 som 

teckenuppsättning för att klara av Å, Ä och Ö. UTF-8 valdes framför ISO 8859-1 för att CodeIgniter 

använder UTF-8 som standard. Samtidigt är UTF-8 den teckenuppsättning av de två som är mest 

flexibel och framtidsvänlig om ägaren av Östra hundskolan eventuellt vill utöka webbplatsen till att 

stödja fler språk än svenska. 

4.2 Databas layout 

Eftersom webbplatsen kräver att en del in formations sparas, exempelvis kurser och kursdeltagare 

krävs en databas. Som databas användes mySQL och för att bygga upp databasen har jag använt mig 

av PHPMyAdmin som är ett grafiskt webbaserat program för att bygga upp databaser.  

När databasen skulle skapas utgick jag ifrån kravspecifikationen och designspecifikationen för att 

skapa ett ER-diagram (Entity Relationship beskriver hur tabellerna ser ut och vad de har för 

kopplingar till varandra, för fullständigt ER-diagram se bilaga A).  

De första tabellerna som behövdes var de som sparade innehållet för varje sida, och här separerade 

jag på toppsidor alltså sådana som syns i menyraden och undersidor sådana som syns när 

användaren håller över en rubrik i menyn (se figur 4). Detta gjorde jag för att underlätta 

efterkommande arbete om Östra hundskolan vill utöka administrationssidan till att den ska kunna 

skapa nya topp och undersidor. Dessa tabeller behövde ett id-nummer som primärnyckel samt att de 

skulle kunna spara rubriken på sidan och allt innehåll. I tabellen över undersidor krävs även en 

koppling till toppsidan, detta fås genom en sekundär nyckel (foregin key) (se figur 6). 
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Figur 6: Relationerna mellan toppsidor och undersidor. 

Nästa tabell som behövdes var en som lagrade användarnamn och tillhörande lösenord och här blev 

användarnamn primärnyckel eftersom det ändå måste vara unikt. Denna tabell kommer att användas 

när någon försöker loggar in. Tabellen är helt fristående och hade ingen koppling till någon av de 

andra tabellerna. 

En tabell behövdes för representera alla nyheter och den behövde ett id-nummer som primärnyckel 

samt att den skulle innehålla rubriken på nyheten, texten i nyheten samt ett publiceringsdatum.  

De sista tabellerna motsvarar kurser, kursstarter och personer (se figur 7). Det var dessa tabeller som 

blev mest avancerade eftersom de har relationer mellan varandra. Den första tabellen representerar 

kurser och den behöver innehålla ett id-nummer som primärnyckel, samt attributen kursnamn, 

kursbeskrivning, antalet kurs tillfällen, kostnad, max antal kursdeltagare. Nästa tabell är kursstarter 

som innehåller ett id-nummer som primärnyckel, startdatum för kursen, en flagga (boolean) som 

visar ifall ägaren satt kursstarten som full, tillsist finns även ett attribut som kan innehålla utökande 

information om den specifika kursstarten. Dessa båda tabeller separerades för att informationen om 

kurser är densamma på varje kursstart. Tillsist måste den även ha en koppling mellan kursstarter och 

den kurs den tillhör via en sekundärnyckel, relationen säger att varje kursstart måste tillhöra en kurs 

och att en kurs kan ha flera kursstarter. Den sista tabellen är den som symboliserar personer, och det 

kan vara både kursdeltagare eller före detta kursdeltagare samt personer på e-postlistan. Denna 

tabell kräver en e-postadress och den måste vara unik och därmed primärnyckel, övriga attribut är 

namn, telefonnummer samt en flagga som visar ifall personen har godkänt e-postutskick av 

exempelvis nyheter. Personer måste ha en relation till kursstarter som visar ifall de går en kurs. 

Denna relation är en aning mer komplicerad eftersom den säger att varje person kan vara med på 

flera kursstarter och att varje kursstart kan ha flera kursdeltagare. Detta gör att det måste skapas en 

egen tabell för denna relation för att uppnå normalform. Den nya tabellen fick heta ”deltar i kurs”, 

och den har sekundär nycklarna id-nummer som pekar på kursstartens id-nummer samt e-post som 

pekar på personens e-postadress. Dessa två sekundärnycklar utgör sedan tillsammans en 

primärnyckel. Som en utökning finns även attributet registreringsdatum med i denna tabell så att det 

syns när deltagaren gjorde sin kursanmälan.  
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Figur 7: Relationerna mellan kurser, kursstarter och personer. 

När ER-digrammet var färdigt översattes det till ett databasschema med alla tabeller som behövdes 

samt dess attribut (se bilaga B). Sedan kontrollerades att alla tabeller var i normalform. Tillsist 

byggdes tabellerna upp i databasen och eftersom jag ville använda mig av sekundärnyckel som 

koppling mellan tabellerna valdes InnoDB som förvaringsmotor i databasen. Som kollationering 

användes UTF-8 eftersom databasen behöver spara de svenska tecknen Å, Ä och Ö.  

En fördel med PHPMyadmin är att det är lätt att exportera hela databasen genom att göra SQL-skript 

som kan köras för att bygga upp databasen på någon annan server. Detta kommer att användas när 

databasen byggs upp på webbhotellet (Se bilaga C). 

4.3 CodeIgniter 

Att arbeta i ett ramverk som CodeIgniter skiljer sig mycket från att skapa exempelvis en textfil med 

HTML och PHP-kod för varje sida på webbplatsen. Till att börja med räcker det inte med att kunna 

HTML och PHP-kod utan jag måste först sätta sig in i hur ramverket fungerar och hur jag ska kunna 

utnyttja många av de inbyggda funktionerna. Om jag inte använder de inbyggda funktionerna utan 

istället skapar egna hela tiden tappar jag många av de fördelar som ett ramverk erbjuder. Nackdelen 

med ett ramverk är alltså den större inlärningskurvan jämfört med mer traditionell 

webbprogrammering. Den första tiden av detta projekt användes till att sätta sig in i hur ramverket 

fungerade och hur jag skulle kunna utnyttja stora delar av dess potential. Fördelen med just 

CodeIgniter jämför med många andra ramverk är att det inte är speciellt stort, samt att det har en 

klar och tydlig dokumentation. En annan fördel är att det finns många guider för nybörjare som kan 

följas. Ett exempel är net.tutsplus.com som är en webbplats som erbjuder diverse guider i de flesta 

webbspråk och verktyg, bland annat har de en nybörjarguide om CodeIgniter som består av 

instruktionsvideos i 13 delar där de går igenom de vanligaste verktygen. Jämför jag ramverk som 

hjälpmedel mot mer traditionell webbprogrammering är dock fördelarna stora när man börjar få 

uppfarten och när man vet hur man ska använda de inbyggda funktionerna. Säkerheten blir en aning 

bättre då det finns hjälpfunktioner som är testade av andra, jämför jag med att göra egna är det lätt 

att missa några kontroller som kan ge oanade konsekvenser.  
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4.4 Struktur 

Vid konstruktion av en webbplats utifrån MVC blir strukturen lite annorlunda jämfört med en 

traditionell webbplats där ett nytt dokument ofta skapas för varje sida som ska visas på webbplatsen. 

Detta gjorde att det blev viktigare att tänka igenom strukturen för att skapa effektiv kod som kan 

återanvändas så mycket som möjligt. I början uppstod vissa svårigheter eftersom en del lite enklare 

funktioner som jag försökte skapa krävde mycket arbete för att följa MVC. Under projektets gång var 

detta dock ett problem som allt mer sällan dök upp eftersom jag lärde mig av mina tidigare misstag 

och tänkte utifrån designmönstret. Ägaren av Östra hundskolan hade inga krav på att strukturen 

skulle vara lätt att förstå för utomstående. Det är ändå värt att tänka på ifall han någon gång i 

framtiden bestämmer sig för att utöka webbplatsen bör det vara lätt för efterkommande att sätta sig 

in i koden. Eftersom CodeIgniter är baserat på MVC är uppdelningen mellan de objekten redan 

förutbestämd, och därmed underlättar det mycket för efterkommande programmerare då det räcker 

med att han förstår ramverket och designmönstret. Det som jag var tvungen att bestämma var alltså 

hur strukturen skulle se ut inom varje del i MVC.  

4.4.1 Controllers 

När strukturen för alla controllers skulle skapas fanns det flera alternativa angreppssätt. Ett sätt var 

att skapa en controller som sedan innehåller metoder som symboliserar alla sidor som användaren 

ska kunna se utifrån. Det skulle exempelvis kunna vara controllern ”site” som i sin tur innehåller 

metoder för samtliga sidor som de ska kunna kolla på. Detta skulle dock bli en väldigt stor och 

avancerad controller eftersom att sidan innehåller många olika menyalternativ. Denna controller 

skulle förmodligen innehålla ett hundratal olika metoder och då blir problemet att det är svårt för 

någon annan att sätta sig in i koden och bygga vidare. Fördelen hade varit att URLen hade blivit 

lättförstålig. URLen kan dock fixas med en htaccess-fil som omdirigerar alla förfrågningar till rätt 

controller.   

Efter noga övervägande valdes ett angreppssätt där det finns en controller för varje toppsida i 

menyn, det vill säga startsidan, kurssidan, etc. Utöver dessa controllers skapade jag även en som 

representerar inloggningen på sidan, samt en för administrationssidan. Detta gjorde att alla filerna 

rent textmässigt blev mycket kortare och på så sätt lättare att omarbeta eller sätta sig in i.  

4.4.2 Models 

I traditionell MVC skapas ofta en modell för varje tabell i databasen och i den modellen finns 

metoder för att hämta information, skapa, ta bort etc. Jag valde dock att skapa en modell för varje 

funktion som hade något gemensamt på webbplatsen istället för att skapa en för varje tabell i 

databasen. Detta för att slippa göra flera laddningar av modeller då de ändå hade massor 

gemensamt. Exempelvis har jag i databasen tabellerna ”courses” som symboliserar varje kurs, sedan 

har jag ” coursestarts” som symboliserar varje kursstart. Det vanligaste hade då varit att skapa en 

modell för båda av dessa tabeller, men då de har massor gemensamt valde jag att skapa en modell 

som jag kallade för course_model och den används till allt som har med kurserna att göra. Nackdelen 

med att göra på detta sätt är att modellerna blir större och innehåller fler metoder, men istället blir 

allt samlat på ett ställe och då blir det lättare att sätta sig in i koden och följa eventuella metodanrop 

inom modellen.  
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4.4.3 Views 

Eftersom jag valt att använda boxmodellen till webbplatsen och några av boxarna är statiska och 

kommer att se lika ut hela tiden ville jag lägga dessa i en mall. Mallen kan sedan ropas på då den 

behövs, istället för att lägga koden i varje fil. 

I CodeIgniter kan en view anropa andra views och då kan det ses som att resultatet från den 

anropade viewn kommer att placeras på den plats där anropet skede i den första viewn (se 

kodexempel 12). Resultatet från viewn blir en enhetlig sida och det spelar ingen roll ifall det är en 

eller flera views som ligger bakom jobbet. 

Kodexempel 12: Visar hur den första viewn gör ett anrop för att lägga till utskriften från den andra view på 

platsen där anropet skedde. 

Eftersom CodeIgniter stödjer att views anropar andra views gjorde detta att det blev lätt att skapa 

mallar för den kod som ska se lika ut på varje sida. Jag skapade en stor mall som alla controllers 

anropar. Denna mall ser sedan till att anropa alla övriga views som behövs, exempelvis en view som 

läser in headern, en för menyn etc. Fördelen med att ha en stor mall som sköter allt är att det är lätt 

att ändra i controllerna då det bara finns en view att hålla reda på.  

Det som är lite speciellt är fortfarande det som ska finnas i content-boxen. Här valde jag att dela in 

alla views i tre kategorier, text, side, och admin. Den två första kategorierna text och side 

symboliserar det som en vanlig användare av webbplatsen ser. Text innebär den text som varje 

menyalternativ har, exempelvis text om en viss kurs eller ett kursanmälningsforumlär. Side 

representerar de små informationsrutorna som finns bredvid texten på vissa sidor. Den sista 

kategorin är admin och det är dessa views som bara ägaren av Östra hundskolan kan komma åt när 

han är inloggad, det är bland annat formulär för att skapa och ta bort kurser etc.   

4.5 Webbplatsens funktioner 

De flesta av webbplatsens funktioner påminner mycket om varandra därför kommer jag inte att 

redogöra för varje funktion utan jag kommer att belysa de funktioner som krävde speciella lösningar 

eller där det uppstod problem. I de fall där CodeIgniter har färdiga lösningar som går att använda har 

dessa utnyttjats så gott det gick, detta för att kunna svara på min frågeställning om CodeIgniter är ett 

bra val.  

//View 1 
<html><head>  
   <title>  Startsidan </title> 
</head><body>  
   $this->load->view( 'second_view' );  

</body></html>   

//View 2 (second_view) 

<h1>Detta är startsidan </h1>  

//Resultatet i webbläsaren när man tittar på källko den 
<html><head>  
   <title>  Startsidan </title> 
</head><body>  
   <h1> Detta är startsidan </h1>  
</body></html>  
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4.5.1 Formulärhantering 

De flesta av kraven är att användarna och ägaren av Östra hundskolan ska kunna skicka information 

till servern, och den vanligaste lösningen på det är att använda sig av formulär för att överföra data 

mellan användaren och servern. Där formulär har använts har CodeIgniters inbyggda hjälpmedel 

också använts, de används till att bygga upp formuläret och att validera all indata. 

Det som händer när formuläret skickas är att de ifyllda värdena postas till en metod i någon 

controller. Metoden har som uppgift att validera all indata och det görs med hjälp av CodeIgniters 

inbyggda biblioteket form_validation. Om något fel påträffas kommer ursprungsformuläret 

tillsammans med felmeddelanden att laddas. Felmeddelanden skrivs ut ovanför formuläret, 

exempelvis ”Du måste ange något i fältet (Det felaktiga fältet)”. Samtidigt kommer alla fälten att 

fyllas med de tidigare inmatade värdena (se figur 8).  

Figur 8: Visar hur felmeddelanden skrivs ut ovanför ett formulär. 

Vanligtvis när jag jobbar med formulär brukar jag använda JavaScript och PHP-kontroller för att 

validera de inskickade värden. PHP-kontrollerna för att användaren kan stänga av JavaScript och 

således måste det finnas kontroller även på server-sidan. JavaScript för att användaren ska slippa 

fylla i alla fält igen när något gått fel, samt att mycket jobb kan göras på klient-sidan och därmed 

sparas mycket trafik mellan klienten och servern. CodeIgniter erbjuder dock en funktion som gör att 

de inskickade värdena kan sparas undan om något går fel, de kan sedan plockas fram och fälten kan 

fyllas med de gamla värdena. Därmed blev JavaScript som kontroll av formuläret på denna del 

onödigt. Arbetet för servern blir inte speciellt stort då det bara är en person som har tillgång till 

exempelvis administrationssidan där de flesta formulären finns. Det behövs heller inget JavaScript för 

att underlätta för användaren då de måste fylla i alla fält igen om något gick fel, eftersom CodeIgniter 

kan göra detta åt dem. JavaScript kan dock användas som en utökning av webbplatsen om det senare 

visar sig att det behövs för att minska belastningen på servern.  

Det uppstod dock problem när funktionen som skapar kursstarter skulle validera indata. I formuläret 

skriver ägaren in ett datum och ett klockslag som kursen startar. Datumet anges i formatet YYYY-

MM-DD exempelvis 2010-05-03 och tidpunkten anges i formatet HH:MM exempelvis 12:39, det 

visade sig dock att CodeIgniter inte hade någon validering för datum och tid. Lösningen på detta 

problem var att jag fick utöka form_validation biblioteket med just validering av datum och tid. 

Utökningen gjordes med en kontroll av de inmatade värdena med hjälp av reguljära uttryck. 
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Detta för att kontrollera att värdena verkligen uppfyllde formatet YYYY-MM-DD, om det uppfylldes 

delades värdena in i år, månad och dag för att sedan kontrolleras i PHP-funktionen checkdate($mm, 

$dd, $yyyy). Med checkdate kontrolleras ifall något av värden är felaktigt angivet, exempelvis får inte 

månad överstiga tolv etc. Fördelen med att använda checkdate istället för att skapa en egen funktion 

som kontrollerar datum är att den har koll även på skottår etc. En liknande funktion skapas för att 

validera klockslaget.  

Till CodeIgniters fördel måste det tilläggas att det var enkelt att utöka biblioteken eftersom det är 

objektorienterat var det bara att skapa en ny klass och låta den ärva från ursprungsbiblioteket. I och 

med arvet följer alla funktioner som finns i ursprungsbiblioteket med, exempelvis att sätta 

felmeddelanden som sedan kan plockas fram när fel uppstår. 

4.5.2 Inloggning 

Ett av de viktigare kraven i kravspecifikationen är att flera av funktionerna på webbplatsen bara ska 

vara tillgängliga för ägaren av Östra hundskolan och därmed blev den första funktionen på 

webbplatsen en inloggning. När någon väljer att logga in kommer ett formulär att visas där han kan 

fylla i ett användarnamn och ett lösenord. När han har fyllt i sitt användarnamn och sitt lösenord 

kommer värdena att valideras att de är korrekt ifylla samt att de inte innehåller någon skadlig kod. 

När värdena är validerade kommer ett salt att läggas till lösenordet och sedan kommer det att hashas 

med Secure Hash Algorithm 1 (SHA1). SHA1 är en hash algoritm vilket innebär att den returnerar en 

kontrollsumma som baseras på den inmatade textsträngen, kontrollsumman sparas sedan i 

databasen. Fördelen med detta är att det blir en envägs algoritm, alltså ska två lösenord jämföras är 

det bara att hasha båda och jämföra kontrollsummorna, men det går inte att gå åt andra hållet alltså 

att få fram lösenordet i klartext. Detta ger en utökad säkerhet om någon obehörig skulle få ta del av 

databasen. När användaren skickat in sina värden jämförs användarnamnet och det hashade 

lösenordet med dem i databasen och om de stämmer kommer CodeIgniters inbyggda system för 

sessionshantering att användas.   

CodeIgniters inbyggda sessionshanterings bibliotek bygger på krypterade kakor. Kakan innehåller 

bland annat ett unikt sessionsid som uppdateras med en intervall på fem minuter. Ett alternativt sätt 

hade varit att använda sig av en htaccess-fil för att kontrollera åtkomsten på webbplatsen. Den 

vanligaste fördelen med en htaccess-fil hade varit att man slipper lägga in kontroll att användaren är 

inloggad på varje sida på webbplatsen eftersom en htaccess-fil begränsar åtkomsten till vissa sidor. 

Den fördelen ströks dock när jag använde mig av en controller för exempelvis alla 

administrationssidor eftersom CodeIgniter stödjer konstruktorer för controllers. Detta gjorde att jag 

kunde lägga in kontrollen där och därmed gjordes kontrollen innan själva metoden anropades, och 

då behövdes ingen mer kontroll i metoderna. Det kan dock vara en nackdel med kakor eftersom de 

förvaras lokalt på användarens dator och därmed kan han inaktivera kakor. Eftersom det bara är 

ägaren av Östra hundskolan som kan logga in är det bara att se till att han har kakor aktiverat. En 

annan nackdel är att kakorna kan flyttas till en annan dator, men eftersom de är krypterade och 

uppdateras var femte minut ansåg jag att den säkerheten borde räcka.  
4.5.3 Administrationssidan 

Administrationssidan är uppbyggd av en meny som ligger till vänster på sidan som listar alla 

alternativ som kan göras på administrationssidan. När ägaren väljer något alternativ från menyn 

kommer ett formulär att dyka upp till höger om menyn.  
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De menyalternativ som finns är att ägaren kan skapa en kurs, ta bort en kurs, skapa kursstart, ta bort 

kursstarter, samt lista deltagare för specifika kursstarter. Han kan även skapa nyheter, ta bort 

nyheter och tillsist kan han lista alla personer som finns på e-postlistan (se figur 5). Nedan listas 

några av de funktioner med speciella lösningar eller där problem uppstod.  

Ta bort en kursstart är den funktion som tar bort en kursstart och där måste ägaren först välja vilken 

kurs som kursstarten tillhör och det ser han i en drop-down lista som innehåller namnen på alla 

kurser. Detta kan kännas onödigt, men det är för att det bara är datumet som identifierar en 

kursstart och det kan finnas samma datum på flera kursstarter. Samtidigt kan det finnas många olika 

kursstarter inlagda i systemet och för att underlätta för honom minskas antalet kursstarter som han 

kan välja på genom att specificera kursen först. Därför väljer han först vilken kurs som kursstarten 

ska gälla för, när det valet är gjort kommer en annan drop-down lista att fyllas med alla kursstarter 

som tillhör den valda kursen (se figur 9).    

Figur 9: Visar hur det ser ut när en kursstart ska tas bort. 

Det var dock ingen helt enkel funktion att lösa då ägaren först ska välja vilken kurs som 

borttagningen ska gälla för, sedan ska den andra drop-down listan fyllas dynamiskt beroende på 

vilken kurs han valt. Till en början användes en AJAX lösning på problemet, alltså att när han valt kurs 

skickades en förfrågning till servern om alla kursstarter för just denna kurs. När svaret kom fylldes 

drop-down listan med de nya alternativen utan att sidan behövde laddas om. Detta var dock ingen 

vidare lösning eftersom CodeIgniter tillskillnad från en del andra ramverk inte innehåller ett färdigt 

stöd för AJAX (PHP Frameworks, 2010 (www)). Istället fick jag använda mig av JavaScript-ramverket 

JQuery, detta krävde dock en viss inlärning för att förstå hur det fungerade. Tyvärr blev inte 

resultatet det förväntade, utan när jag testade denna funktion i äldre webbläsare fungerade 

funktionen inte riktigt som jag ville. Istället för att fokusera på att lära sig ytterligare ett ramverk 

valdes en lösning som baserade sig på JavaScript och PHP. I controllern hämtades alla kursstarter för 

alla kurser, detta sparades sedan ner i en Array. Arrayen skickas sedan till viewn med formuläret för 

borttagningen och där kommer den att skriva ut ett JavaScript mitt i HTML-koden. Detta skript är 

dynamiskt då det med hjälp av PHP ser ut beroende på vilka kursstarter som finns i Arrayen (se 

kodexempel 13). Således kunde jag använda mig av ett enkelt JavaScript för att ändra på innehållet i 

drop-down listan över kursstarter utan att ladda om sidan. Detta är inte en optimerad eller speciellt 

snygg lösning, men då detta bara kan göras av en person och antalet kursstarter inte är allt för många 

insåg jag att arbetet för servern borde vara mindre än i det tidigare fallet med AJAX lösningen.  
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Kodexempel 13: Visar hur ett JavaScript skapas dynamiskt med hjälp av PHP-kod. 

Lista kursdeltagare är den funktion som ägaren kan använda då han vill kolla vilka personer som går 

en viss kursstart, han kommer att göra precis som när han tar bort en kursstart. Alltså han har två 

drop-down listor att välja vilken kurs och kursstart han vill lista. När båda är valda kommer en ny sida 

fram som innehåller en tabell med alla kursdeltagarna, de listats i den datumordning de anmält sig. 

Sedan kan han se deras e-post, namn och telefonnummer. Tillsist finns även en knapp för att ta bort 

kursdeltagaren från kursstarten. (se figur 10).  

Att ta bort en kursdeltagare var dock svårare än vad som var tänkt från början. Det är baserat på en 

knapp som skickar e-postadressen som ska tas bort till en controller via URLen (GET). Traditionellt 

skickas parametrar genom att avsluta URL med ett ? som sedan följs av ett parameternamn och 

värdet. I CodeIgniter görs detta på ett lite annorlunda sätt, nämligen genom att URLen avslutas med 

ett / och sedan följs det av värdet som ska skickas (se kodexempel 14). Detta är dock en lösning som 

är elegant och ger en snygg URL som kan underlätta andra funktioner. I CodeIgniter ger det även en 

högre säkerhet än den vanliga GET parametern då indatakontroller sker. Tyvärr skapade det även 

problem för mig eftersom säkerheten förbjuder vissa tecken såsom snabel-a, detta löstes genom att 

säkerhetskontrollerna fick sänkas lite.  

Kodexempel 14: Traditionell medskickning av parametrar och CodeIgniters motsvarighet. 

Under tabellen som listar alla kursdeltagare finns ett formulär som kan användas för att skicka e-post 

till kursdeltagarna (se figur 10). Detta var ett av kraven som ägaren ställde att han på ett enkelt sätt 

skulle kunna skicka e-post till deltagare och personer på e-postlistan. Formuläret består av ett fält där 

alla kursdeltagarnas e-post är listad, det är alltså dem ägaren kommer att skicka e-post till. Fördelen 

med att lista alla i ett fält är att han kan kopiera hela fältet till sin egen e-postklient ifall han hellre vill 

använda den. Tillsist finns även ett fält som anger ämnet på e-postmeddelandet samt innehållet. När 

han skickar e-post till kursdeltagarna används CodeIgniters inbyggda e-posthjälpmedel. Fördelen 

med att använda det inbyggda framför PHPs egna e-postfunktion är att den tillhandahåller mer 

säkerhet, samt att vid eventuella fel kommer det att skapas loggar som sedan kan göra att felen kan 

åtgärdas.  

Traditionellt: http://example.com/index.php?value_o ne=1  

CodeIgniter: http://example.com/index.php/1  

//Koden i PHP-dokumentet 

function changeCourseStarts() { 

  <?php    

  foreach($course_starts as $row) { 

           echo 'insert('.$row['course_id'].',"'. $row['start_date'].'",'.$row['specific_course_id'].'); '; 

  } ?> } 

//Den resulterande HTML-koden 

function changeCourseStarts() { 

  insert(2,"2010-04-28 18:00",10); 

  insert(2,"2010-05-30 19:00",13); } 



 33    

Figur 10: Visar hur e-post skickas till alla deltagarna på en viss kursstart. 

E-postlistan är en funktion som gör att ägaren kan lista samtliga personer som vill få nyhetsbrevet. 

Denna lista kan bli väldigt lång och därför bör den delas upp på flera sidor för att underlätta 

läsningen (Häggman, 2000 s.26-27). Detta gjordes med CodeIgniters paginationhjälpmedel. Detta 

innebär att biblioteket initieras med hur många personer som ska visas per sida och sedan genereras 

en orienteringsmeny utifrån det totala antalet personer på listan och antalet personer som ska listas 

per sida (se figur 11). Detta är en funktion som ser ganska enkel ut, men man kan lätt bedra sig. Delas 

informationen upp på 10 sidor är det inget problem utan då kan sidorna listas 1 – 10 som i figuren. 

Finns däremot 10000 sidor vill man inte lista dem 1 – 10000 då det skulle ta väldigt mycket plats. 

Därför krävs någon form av skalning och det är där som CodeIgniters bibliotek kommer in i bilden.  

Figur 11: CodeIgniters paginationshjälpmedel för att dela upp innehåll på flera sidor. 

4.5.4 Redigering av sidor 

Ett av kraven var att ägaren av Östra hundskolan skulle kunna uppdatera innehållet på sin webbplats. 

Om han är inloggad och går in på en sida från topp-menyn kommer han att kunna se en knapp som 

säger redigera. Om han väljer att trycka på den kommer ett formulär upp där han har möjlighet att 

redigera sidan. Formuläret består av ett fält där han anger rubriken på sidan, samt en textbox där all 

övrig text kan skrivas. Formuläret är redan ifyllt med de texter som fanns sedan tidigare, detta för att 

ägaren kanske bara ska ändra ett stavfel eller byta bild etc.  

För att göra underhållet av webbplatsen både enklare och bättre bör någon form av textredigerare 

användas, detta för att ägaren av Östra hundskolan ska kunna ändra utseendet på sina sidor. Tyvärr 

hade CodeIgniter inget inbyggt hjälpmedel för just denna funktion, men det finns många fria moduler 

som kan användas. Jag valde att använda TinyMCE som är ett plattformsoberoende JavaScript som 

gör om vanliga textrutor till så kallade ”What you see is what you get” (WYSIWYG) textredigerare. 

« First   < 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 >  Last »  
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TinyMCE är open source och det är tillåtet att använda och modifiera det helt gratis. (tinymce 2010 

(www)). Med TinyMCE kan användaren redigera sin text och ge det ett annat utseende. Exempelvis 

kan de göra texten på sidan fet eller kursiv. Det som händer när de redigerar sin text med TinyMCE är 

att i standardlösningen placeras styling i HTML-taggarna. Det går att ändra på standardlösningen så 

att styling kommer från en CSS-fil, men det kräver en del konfigurering och därmed valde jag att inte 

lägga mer tid på det just nu. Eftersom all styling förekommer i taggarna blev jag tvungen att ändra på 

den ursprungliga tanken att använda strict som doctype på hela webbplatsen och istället fick det bli 

transitional.  

TinyMCE erbjuder många olika funktioner, men jag valde bara ut de funktioner som jag ansåg kunde 

komma att användas på webbplatsen, och de hade framförallt att göra med hur texten redigeras 

angående färg, typsnitt, storlek etc. (se figur 12). Utöver dessa funktioner används även en knapp för 

att skapa länkar och en för att lägga till bilder. Eftersom TinyMCE erbjuder massa andra funktioner 

kan detta vara en bra utökning för framtida arbete om ägaren av Östra hundskolan skulle vilja utöka 

webbplatsen med att exempelvis lägga till videofilmer eller liknande.  

 

Figur 12: Visar hur TinyMCE är applicerad på en textruta, med hjälp av knapparna i det ljusgråa fältet har 

användaren möjlighet att ändra utformningen på texten. 

TinyMCE har inbyggd säkerhet för att användaren inte ska kunna lägga till vilka taggar och attribut 

som helst, däremot om de inaktiverar JavaScript i sin webbläsare kommer säkerheten att försvinna 

därför är det fortfarande aktuellt med samma kontroller på server-sidan. Detta kombineras med 

kontroller mot de vanligaste XSS-attackerna. TinyMCE kommer på denna webbplats bara att 

appliceras på textrutor för dem som är inloggade, alltså kommer den vanliga användaren inte få 

denna utökande funktionen.  

Ägaren kan även redigera alla kurser, kursstarter och nyheter på samma sätt. Vill han exempelvis 

redigera en kurs går han in på kursen via topp-menyn och klickar på knappen redigera kurs. När han 

tryckt på knappen kommer ett formulär upp där alla värden är ifyllda och han har möjlighet att ändra 

dem. Formulären ser ut på samma sätt som när han skapar respektive kategori på 

administrationssidan, ett undantag är dock redigeringen av kursstarter då det finns en radioknapp 

där han kan sätta en kursstart som full (se figur 13). Om ägaren sätter en kursstart som full kan inga 

användare anmäla sig till den kursstarten, den kan dock öppnas för anmälningar igen genom samma 

knapp.  
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Figur 13: Visar redigeringsläget för en kursstart. Utökande funktion jämfört med att skapa en kursstart är 

radioknappen för att sätta en kurs som full. 

Jag valde att lägga redigeringsläget för kurser, kursstarter och nyheter på varje kurs respektive 

nyhetssida istället för under administrationssidan för att få sidorna konsekventa, vilket underlättar 

för ägaren.  

4.6 Säkerhet 

Utöver sessionsbiblioteket innehåller CodeIgniter en del andra lösningar på säkerhetsproblem. Det 

första är SQL-injektioner och lösningen på det problemet finns i deras Active Record klass, som 

förenklar frågorna som ställs till databasen samtidigt som alla farliga tecken tas bort. Därmed 

behöver utvecklaren inte tänka på SQL-injektioner (se kodexempel 15). Det går att skriva frågor 

direkt till databasen på mer traditionellt sätt, men då saknas den säkerhet som Active Record 

erbjuder och då måste utvecklaren tänkta på att eliminera alla skadliga tecken själv. Detta kan göras 

med PHPs inbyggda funktion mysql_real_escape_string som tar bort alla skadliga tecken. Till detta 

projekt användes bara Active Record, men vill man ställa mer avancerade frågor till databasen är det 

inte säkert att det går och då får det mer traditionella sättet användas.  

Kodexempel 15: Visar hur en vanlig select förfrågan skapas med hjälp av CodeIgniters Active Record. 

En annan viktig kontroll är att all indata (GET, POST, Cookies) verkligen är medskickade, det går inte 

att lita på att värdet verkligen finns. Vanligtvis måste värden kontrolleras att de är satta, men med 

CodeIgniter finns en inbyggd metod som kontroller detta (se kodexempel 16). 

Kodexempel 16: CodeIgniters kontroll på inkommande värden. 

 

 

//Traditionellt sätt 
if  (! isset ( $_POST['course_id'])) { 
    $course_id  = FALSE;  } 
else  { 
    $course_id  = $_POST['course_id']; } 

//CodeIgniter 

$course_id  = $this->input->post ('course_id'); 

$this->db->select('course_id, course_name'); 

$query = $this->db->get('courses'); 

 

//Resultatet: SELECT course_id, course_name FROM courses 
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Nästa kontroll som måste göras på indata är att den inte innehåller några XSS-angrepp. I CodeIgniter 

finns XSS-kontroller som kan användas på varje inmatat värde eller så kan en flagga sättas i 

konfigurationsfilen som gör att det appliceras automatiskt på alla inkommande värden. Det som 

kontrolleras då är att det inmatade värdet inte innehåller något av de vanliga XSS-angreppen. 

Exempelvis om det inmatade värdet innehåller taggen <script>, alltså att användaren försöker lägga 

till ett JavaScript på sidan kommer taggen att bytas ut mot texten [removed].  

Jag valde att sätta på XSS-kontrollerna automatiskt, detta gör att det blir lite overhead och tar lite 

längre tid eftersom all indata måste kontrolleras, men fördelen blir att säkerheten höjs. Jag valde att 

använda detta eftersom det bara är tre formulär som den vanliga användaren kan utnyttja. De stora 

funktionerna sker när ägaren är inloggad och då spelar det ingen roll rent tidsmässigt att ha de extra 

kontrollerna påslagna.  

4.7 Testning 

Testning av produkten är något som inte får glömmas, det är viktigt för att minska eventuella fel som 

kan göra att webbplatsen slutar att fungera och därmed berövar Östra hundskolan på dess 

potentiella kursdeltagare. I en del större system kan testning innebära upp till 50 % av alla resurser, 

exempelvis Microsoft har lika många utvecklare som de har testare (Bell, 2005 s.267). Tyvärr är det 

så att mycket kan testas, dock är sannolikheten att en del fel ändå slinker igenom och dessa fel 

kommer antagligen att uppstå när webbplatsen blir aktiv och de vanliga användarna besöker 

webbplatsen (Bell, 2005 s.278). För att dessa fel ska identifieras och åtgärdas har CodeIgniters 

inbyggda loggningssystem aktiverats, detta innebär att om något fel uppstår, det kan exempelvis vara 

att något av värdena i en databasfråga är felaktigt. Då kommer felet att sparas i en loggfil och jag kan 

i efterhand gå in och se vad det var som gick fel och i vilken fil. Detta kommer antagligen att göra att 

många fel hittas och därmed kan elimineras. Utöver loggningssystemet har CodeIgniter även ett unit 

testnings bibliotek, med hjälp av det kan utvalda funktioner testas. Det fungerar på så sätt att skickar 

in ett värde och sedan vad resultatet ska bli, blir resultatet något annat kommer det att rapporteras.  

Eftersom det är lätt att testa samma saker hela tiden, vilket är fallet om jag skulle testa allt själv har 

jag använt mig av testpersoner. Testpersonerna fick i uppgift att kolla runt på webbplatsen och leta 

efter information, de fick även prova att göra en kursanmälan etc. När de var färdiga fick de komma 

med åsikter som de ansåg kunde göra webbplatsen bättre. Allt som allt har webbplatsen provats av 

sex personer borträknat från mig själv och ägaren av Östra hundskolan. Testpersonerna har varit i 

åldrarna 20 till 60 och deras datorvana har varierat mycket. Eventuella övriga brister kommer 

förmodligen att identifieras när webbplatsen blir aktiverad på riktigt, då gäller det att vara lyhörd på 

kommentarer för att kunna förbättra webbplatsen ytterligare.  

4.7.1 Funktionerna 

Samtliga funktioner på webbplatsen har testats både på ett normalt sätt, men även på ett elakartat 

sätt. Med detta menas att försök att förstöra har genomförts. Funktionerna har testats med de 

vanliga SQL-injektionerna samt de vanliga XSS-angreppen. Eftersom XSS-filter är aktiverat och Active 

Record har använts är många av säkerhetsbristerna redan lösta, men man kan aldrig vara helt säker.  
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4.7.2 Validering av kod och testning i olika webbläsare 

En viktig aspekt i utvecklingsarbetet med en webbplats är att den ska se lika ut i olika webbläsare. 

Detta är enklare sagt än gjort eftersom webbläsarna inte följer webbstandarden fullt ut. Det första 

steget i att få webbplatsen att se lika ut i olika webbläsare var att validera all kod för att kontrollera 

att den verkligen följer webbstandarden. För att validera koden användes w3c.org onlinevalidering. 

De erbjuder både validering av XHTML och CSS-kod, när all sidor på webbplatsen var validerade 

kontrollerades webbplatsen i de vanligaste webbläsarna. Enligt marketshare.hitslink.com är de 

vanligaste webbläsarna Microsofts Internet Explorer (IE), Firefox, Chrome, Safari och Opera (se figur 

14). Eftersom utbudet av webbläsare är väldigt stort valdes bara de ovannämnda webbläsarna till att 

användas för okulärbesiktning och kontroll av funktioner.   

 

Figur 14: marketshare.hitslink.com statistik över de vanligaste webbläsarna. 

Eftersom IE har de största marknadsandelarna och dess andelar är fördelade över tre versioner, IE6 

IE7 och IE8 kontrollerades dessa lite extra. Tyvärr är IE6 en problematisk webbläsare då den inte 

följer webbstandarden speciellt mycket, dock är det en webbläsare som mer och mer försvinner från 

marknaden (Browser Market Share, 2010 (www)). I och med detta valdes att kontrollera att sidan 

inte såg allt för ful ut i IE6 till skillnad från de andra webbläsarna där allt verkligen skulle se lika ut. 

Om det var något som inte såg perfekt ut i IE6, men såg bra ut i övriga webbläsare lades ingen tid på 

att fixa det mer än att alla funktioner skulle fungera.  

Resultatet visade att webbplatsen fungerar till stor del i IE6, men vissa saker såsom 

informationsrutan inte är korrekt rent utseendemässigt. I övriga webbläsare fungerade alla 

funktioner och designen såg bra ut. Då ägaren själv använder IE8 valdes att lägga lite extra tid på att 

kontrollera att alla administrationsfunktioner verkligen fungerade i den webbläsaren. 
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5 Resultat 

Ett av målen med detta examensarbete var att skapa en lättorienterad webbplats åt Östra 

hundskolan. Under analysen satte jag och ägaren av Östra hundskolan ihop en kravspecifikation över 

de krav som han ansåg bör vara uppfyllda för att webbplatsen ska betraktas som klar. Efter 

implementeringen är målet uppnått och webbplatsen har fått en helt ny design där alla sidor är 

enhetliga. Användarna av webbplatsen kan lätt hitta den information de söker via menysystemet. All 

information är uppdelad på mindre sidor, tillskillnad från Östra hundskolan ursprunglig webbplats 

vilket medför att användaren orkar läsa mer information. Den nya designen kommer förhoppningsvis 

få fler personer att stanna på webbplatsen och eventuellt anmäla sig till en kurs. För att göra 

webbplatsen tillgänglig för så många användare som möjligt är den testad i de vanligaste 

webbläsarna, samt att den inte innehåller massa JavaScript eller andra mer avancerade tekniker.  

Av de krav som Östra hundskolan ställde har samtliga skall krav uppnåtts, däremot har de utökande 

kraven inte påbörjats mycket på grund av att tid inte fanns. Av de olika funktioner som krävdes har 

de flesta implementerats med hjälp av CodeIgniters inbyggda bibliotek. Vissa av biblioteken saknade 

funktioner som jag efterfrågade och därmed krävdes det att jag skapade egna utökningar. Detta var 

dock inga större problem då strukturen i CodeIgniter är objektorienterad och tillåter arv och därmed 

var det enkelt att utöka de befintliga biblioteken. Exempelvis var jag tvungen att utöka 

valideringsbiblioteket för formulär för att det skulle uppfylla de valideringar som jag behövde. De 

gånger som jag fick använda utomstående moduler såsom TinyMCE var de lätta att implementera i 

CodeIgniter. Efter implementeringen testades webbplatsen och även där hjälpte CodeIgniter till med 

mycket genom att jag kunde använda unit testning på de viktigare funktionerna. Samt att 

loggningssystemet aktiverades vilket förmodligen kommer resultera i att en del fel kommer att 

identifieras när webbplatsen blir aktiv på riktigt, och därmed ges även möjlighet att åtgärda dem.  

I det stora hela är jag mycket nöjd med resultatet som blev efter att ha jobbat med CodeIgniter som 

ramverk. De stora problemen uppstod i början av projektet då jag försökte sätta mig in i hur 

ramverket var uppbyggt och hur jag skulle lösa mina problem. CodeIgniter innehöll många av de 

funktioner som detta projekt krävde och därmed sparade jag mycket tid då jag slapp uppfinna hjulet 

på nytt. Nackdelen var helt klart den långa inlärningsperioden, har man aldrig jobbat i MVC är det 

annorlunda jämfört med mer traditionell programmering. Ramverket hade många funktioner som jag 

var tvungen att förstå hur de fungerade för att kunna använda dem. Ett annat problem som uppstår 

då man inte har rutin i ett ramverk är att bättre lösningar hittas efterhand och då är det en 

prioritetsfråga om de tidigare lösningarna ska göras om eller inte. På grund av tidsbrist fick jag låta 

vissa funktioner som gjorts under ett tidigt skede av projektet vara. Hade jag börjat med projektet 

idag med den erfarenhet jag har av CodeIgniter nu, hade jag förmodligen löst vissa problem på helt 

andra sätt. I slutändan väger fördelarna med ett ramverk över jämfört med de nackdelar jag hittat. 

När jag väl var insatt i hur det mesta fungerade kunde jag jobba med en väldig effektivitet och 

mycket av den skrivna koden gick att återanvända på andra ställen. Som sagt hade jag påbörjat detta 

examensarbete idag med min kunskap om CodeIgniter hade det förmodligen gått betydligt fortare 

att konstruera denna webbplats. 
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5.1 Framtida arbete 

Det finns ingen perfekt webbplats och den kan alltid fortsätta att förbättras. När webbplatsen blir 

aktiv på riktigt är det därför viktigt att vara lyhörd för kommentarer från användare och ägaren. 

Detta gör att både användare och ägare får en webbplats som de kan utnyttja till fullo. Framförallt 

ägaren måste få en tid på sig att använda webbplatsens funktioner, sedan får vi göra en utvärdering 

och se ifall han är nöjd med funktionerna. Eventuellt kanske vissa saker inte uppfyller hans 

förväntningar och då får vi sätta oss tillsammans och försöka vidareutveckla dem.  

Under testningen av webbplatsen hittades en del småfel som åtgärdades, men det kommer med stor 

sannolikhet dyka upp andra fel som jag inte tänkt på. Vissa fel kanske inte dyker upp förens 

webbplatsen belastas lite tyngre. Därför är det viktigt att loggarna kontrolleras kontinuerligt efter fel 

som uppstått, för att de ska kunna åtgärdas.  

Webbplatsen är konstruerad på ett sätt som gör att ägaren själv kan uppdatera all information och 

en utökning av detta skulle vara intressant. Exempelvis skulle det kunna vara användbart att utöka 

administrationssidan med att han även kan lägga till eller ta bort alternativ från menyraden detta för 

att det ska påminna mer om ett fullskaligt CMS. Han skulle även kunna få möjlighet att byta 

bakgrundsfärger, byta header etc.  

Eftersom projekttiden bara räckte till att utföra skall kraven är det lämpligt att fortsätta utöka 

webbplatsen med de andra kraven också. Exempelvis ett bildgalleri med bilder från tidigare kurser 

skulle förmodligen göra webbplatsen ännu mer intressant för potentiella kursdeltagare.   
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6 Diskussion  

Ett av de första valen som jag gjorde när jag skulle bygga webbplatsen var om jag skulle använda 

HTML eller XHTML. Språken skiljer inte speciellt mycket mellan varandra och då är frågan varför ska 

jag använda XHTML när dokumentet ändå skickas i MIME-formatet HTML. Samtidigt är XHTML mer 

pedantiskt än HTML och det kan ta längre tid att få all kod att fungera korrekt för validering. Svaret 

som jag kom fram till var att det var värt det. Jag kan HTML sedan tidigare och då är inte steget 

speciellt stort till XHTML och därmed behöver jag inte lära mig ett helt nytt språk. När jag skriver 

HTML-kod försöker jag alltid stänga alla taggar och inte nässla dem, samtidigt försöker jag alltid 

använda gemener och därmed följer jag redan några av de regler som skiljer XHTML och HTML. 

Steget för mig mellan HTML och XHTML är nästintill obefintligt, fördelen med XHTML är dock att det 

är mer förberett inför framtiden.  

Som doctype var tanken att strict skulle användas eftersom jag då följer standarden fullt ut och 

därmed kommer sidan att kunna läsas av fler webbläsare, samtidigt som sidan kommer att stå sig 

bättre i tiden. Det visade sig dock att i och med valet av tinyMCE som textredigerare krävdes att 

transitional användes. Nackdelen med transitional kan vara att webbplatsen kan behöva modifieras i 

framtiden. Detta kan dock ligga långt fram i tiden om man tittar på hur webbstandarden tolkas av 

olika webbläsare idag.  

Det val som krävde lite större påläsning var vilket server-side språk som skulle användas, valet stod 

mellan de större språken PHP, Active Server Pages (ASP), ASP.NET och Java Server Pages (JSP). 

Språken påminner en hel del om varandra där ASP är Microsoft språk för att skapa dynamiska 

webbsidor. ASP fungerar på liknande sätt som PHP, alltså att skript placeras i HTML-koden. 

Nackdelen med ASP är att det inte är fritt och att en Internet Information Services (IIS) behöver vara 

installerad, det vill säga en serverprogramvara från Microsoft. (Keyton Weissinger, 2000 s.4-17). 

Samma sak gäller för ASP.NET som dock har en annan fördel då det är baserat på Microsofts ramverk 

.NET och då erbjuder mer stöd för nyare tekniker. De flesta webbhotell idag har stöd för både PHP, 

ASP och ASP.NET och på den punkten är de mer likartade. Ett annat server-side språk som var 

aktuellt var JSP och det är utvecklat av Sun Microsystems. JSP skiljer sig ganska mycket från de 

tidigare språken då det är en kombination av HTML/XHTML, XML och egenbyggda taggar som T.ex. 

JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL). JSTL gör att egna taggar kan placeras i HTML-koden 

som abstraherar och effektiviserar mycket av den vanliga java koden som skrivs inom standartaggen 

<% %>, vilket motsvarar standartaggen <?php ?> för PHP-kod. Exempelvis finns färdiga JSTL-taggar 

för att göra databasanrop etc. När användaren gör en förfrågan till webbservern för första gången 

kommer JSP-sidan kompileras till en java servlet som sedan exekveras inom Java Virtual Machine 

(JVM) och sedan skickas tillbaka som ett rent HTML/XHTML eller XML-dokument. Då koden 

kompileras kommer laddningen av sidan att ta lite längre tid än vad som kan förväntas, detta sker 

dock bara första gången sidan laddas och sedan blir den cachad. Det som krävs för att JSP ska kunna 

användas som server-side språk är att Java Development Kit (JDK) är installerat, och det är via den 

som koden kompileras. För att drifta JSP sidor krävs att webbservern stödjer JSP som exempelvis 

Tomcat eller WebLogic. (Perry 2004 s.1-48).   

Det som gjorde att JSP valdes bort var att det krävs att webbservern har stöd för JSP, det är dock inte 

vanligt hos webbhotellen att de billigaste alternativen har stöd för just JSP.  
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Av tidigare erfarenhet av JSP anser jag att det lämpar sig mer för större webbplatser eller tyngre 

funktioner, eftersom jag skulle bygga en mindre webbplats kändes det som att något av de andra 

språken passade bättre. Då Östra hundskolan inte har speciellt stora ekonomiska resurser att lägga 

på webbplatsen och gärna vill behålla sitt nuvarande webbhotell stod valet mellan PHP och ASP (ASP 

och ASP.NET). Det valet var lite svårare då de flesta webbhotell idag har stöd för båda språken. 

Skillnaderna är inte speciellt stora, en fördel med PHP är att det är gratis att använda och att 

dokumentationen samt övrig hjälp är bra. Det som tillsist gjorde att valet hamnade på PHP var att 

Östra hundskolans nuvarande webbhotell som är ett litet mindre företag, bara har stöd för PHP. 

Eftersom Östra hundskolan inte var speciellt intresserad av ett byte av webbhotell ansåg jag att det 

vore enklast för alla parter att fortsätta använda deras webbhotell och därmed föll valet på PHP. Med 

detta följde även att mySQL blev databashanteraren som skulle användas, detta val baserades på att 

mySQL är utbrett och de flesta webbhotell har stöd för det. En stor fördel med att använda PHP och 

mySQL är att under utvecklingsskedet kommer jag att arbeta på min egen dator och då finns det 

många webbservrar som kan användas. Jag valde att arbeta med WAMP som är ett paket för 

Windows som innehåller webbservern Apache, databashanteraren mySQL och tillsist PHP. Det finns 

många likheter till detta paket som kan användas på andra operativsystem. Fördelen med att 

använda WAMP var att Östra hundskolans webbhotell använder liknande lösningar och detta 

kommer förhoppningsvis att underlätta emigreringen till deras server.  

6.1 Konstruktionshjälpmedel  

En annan fråga som krävde en del research var om jag skulle utveckla webbplatsen på det 

traditionella sättet med ren HTML och PHP-kod där hela webbsidan finns i ett dokument, eller skulle 

jag använda något hjälpmedel som ett ramverk eller ett Content Management System (CMS). Ett 

CMS är ett system för att enkelt kunna underhålla informationen på webbplatsen. Oftast ställer ett 

CMS inga krav på programmeringskunskaper och detta gör att det ofta är en bra lösning för 

slutanvändaren. Det som dock måste tänkas på vid utveckling i ett CMS är att det är stor 

inlärningskurva för den som ska bygga webbplatsen, men sedan krävs även en viss utbildning för 

slutanvändaren. Då en del CMS har många inbyggda funktioner kan det ta tid att få en förståelse för 

hur dess fulla potential ska kunna utnyttjas.  

6.1.1 Ramverk vs CMS  

Efter att jag kollat runt på CMS och ramverk valde jag ganska fort bort idén att bygga sidan i ren 

HTML och PHP-kod på grund av att det inte är speciellt effektivt. Många av de funktioner som skulle 

implementeras skulle kräva att jag behövde göra massa egna funktioner och på så sätt uppfinna 

hjulet på nytt, istället för att utnyttja färdiga lösningar. Det som gjorde att valet tillslut föll på att 

använda ett ramverk istället för ett CMS var att Östra hundskolan ytterst sällan uppdaterar 

informationen på webbplatsen, bortsett från kurser och nya kursstarter. På grund av detta kändes 

det onödigt att bygga webbplatsen i ett CMS med massor av funktioner som kan ställa till det för 

ägaren då han måste lära sig ett helt nytt system. Istället bestämdes det att webbplatsen skulle 

byggas i ett ramverk och då kommer bara de funktioner som efterfrågas att implementeras. Detta 

gör att systemet blir litet och snabbt, samtidigt som ägaren bara behöver en kort introduktion för att 

lära sig att underhålla webbplatsen. Nackdelen med att jag bygger webbplatsen i ett ramverk jämfört 

med att bygga i ett CMS är dock att om Östra hundskolan någon gång i framtiden bestämmer sig för 

att utöka webbplatsen med fler funktioner blir arbetet en aningen större för dem, eftersom de måste 

sätta sig in i den ursprungliga koden.     
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6.1.2 Val av ramverk 

När det väl var bestämt att något PHP-ramverk skulle användas började jag kolla lite extra på 

utbudet. Det finns en djungel av ramverk för PHP därför började jag med att läsa recensioner och 

kolla runt på olika forum etc. för att se vad folk tyckte om olika ramverk. Efter en tid hade jag fått en 

ganska klar bild över vilka ramverk som skulle kunna passa detta projekt. Jag jämförde dem genom 

att titta på vilka funktioner de kunde erbjuda, kollade hur tydlig deras dokumentation var, och tillsist 

provade jag att installera några av dem för att testa hur det kändes att arbeta i dem. Tillslut föll valet 

på CodeIgniter, mycket på grund av att deras dokumentation var lättläst och det kändes som att det 

på relativt kort tid skulle gå att sätta sig in i det. När jag utgick ifrån den kravspecifikation som jag 

tillsammans med ägaren av Östra hundskolan tagit fram och jämförde kraven mot de funktioner som 

CodeIgniter kunde erbjuda visade det sig att det mesta skulle gå att lösa med dess inbyggda 

hjälpbibliotek. Jag hittade en bra videoguide som gick igenom grunderna för CodeIgniter och den 

innehöll många av de funktioner som projektet efterfrågade. Samtidigt som jag fick en bra 

introduktion till hur jag borde bygga upp strukturen för projektet.   
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7 Slutsats 

7.1 Slutsatser med avseende på frågeställningen 

Jag har arbetat utifrån frågeställningen ”Är CodeIgniter ett lämpligt val för konstruktion av mindre 

webbplatser?” och för att svara på den frågan ville jag först ta reda på ifall det över huvudtaget var 

möjligt att konstruera en mindre webbplats i ramverket CodeIgniter. Svaret på den andra frågan är 

ja, det har jag bevisat genom att jag byggt en fungerande webbplats åt ett mindre företag. Av de krav 

som Östra hundskolan ställde på webbplatsen har alla gått att implementera med CodeIgniters 

inbyggda hjälpbibliotek.  

Huvudfrågan har däremot ett mer diffust svar. Detta beror mycket på att jag inte har testat alla andra 

möjliga alternativ. Tidigare har jag arbetat med mer traditionell webbprogrammering alltså att ett 

dokument skapas för varje sida på webbplatsen, samt att de flesta funktioner kodas på egenhand. 

Ska jag jämföra dessa två alternativen finns många parametrar att ta i beaktning. Exempelvis har 

utvecklaren arbetat i ramverk tidigare, hur lång är projekttiden, hur stor är budgeten för projektet 

etc. Jämför jag CodeIgniter med mer traditionell webbprogrammering och det finns tid att sätta sig in 

i ramverket är svaret på frågan helt klart ja det är lämpligt att använda CodeIgniter. Fördelarna när 

utvecklaren känner sig bekväm med ramverket är helt klart att föredra då mycket av den skrivna 

koden kan återanvändas. Samtidigt fås mycket gratis i form av alla hjälpbibliotek och andra färdiga 

moduler. Är projekttiden kort och utvecklaren aldrig har arbetat i ett ramverk tidigare kommer en 

stor del av tiden att gå åt då han ska lära sig ramverket, och då skulle jag nog undvika ramverk.  

Jämför jag med att konstruera webbplatsen i ett CMS beror även det på en massa parametrar. Precis 

som med ett ramverk är inlärningsperioden ganska stor på ett CMS, fördelen ligger dock i att det inte 

finns något krav på programmeringskunskaper. Detta kan dock vara en nackdel då man utan 

programmeringskunskaper blir lite låst till de funktioner och extramoduler som redan finns. I ett 

ramverk har utvecklaren större möjlighet att anpassa webbplatsen till enbart de funktioner som 

webbplatsen kräver. En annan fördel med ett CMS är att det är lätt för slutanvändaren att med viss 

utbildning utöka funktionerna på webbplatsen. I mitt fall ville Östra hundskolan enbart ha möjlighet 

att ändra på texten och lägga till nya kurser etc. då passade det bättre att bygga ett eget litet CMS. 

Andra parametrar som bör tas i beaktning är storleken på webbplatsen, hur många som ska kunna 

ändra på innehållet och hur ofta vill de ändra på det, tillsist bör det även betänkas vilka funktioner 

som webbplatsen kräver. Funktionera väger tungt i detta resonemang eftersom många CMS har 

specialiserat sig på vissa funktioner. Exempelvis om en webbplats ska innehålla ett forum kanske ett 

CMS som phpBB hade varit att föredra, eller WordPress om en webbplats ska konstrueras där flera 

personer ska kunna driva bloggar samtidigt. Fördelen med ett sådant CMS är att det är lätt att 

underhålla dessa funktioner då CMSet hela tiden fortsätter att utvecklas och man lätt kan ta del av 

dess utveckling. Saknas däremot klara och tydliga funktioner och det inte finns stora krav på att 

kunden ska kunna underhålla sidan själv är dock ett ramverk att föredra eftersom utvecklaren då kan 

anpassa funktionerna helt efter eget bruk. Är webbplatsen av det mindre slaget kan ett CMS bidra till 

en del overhead eftersom det innehåller massa funktioner som aldrig används. Däremot om en 

större webbplats konstrueras i ett ramverk istället för ett CMS kan det skapa stora problem i längden 

då det blir svårt att underhålla och därmed krävs stora resurser.  
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I mitt fall var svaret att det till en början bara kommer vara en person som ska kunna ändra 

innehållet samt att det inte görs speciellt ofta. Samtidigt krävdes inga större funktioner som forum 

eller liknande och av den anledningen valde jag att lägga till funktioner som att ändra innehållet på 

alla sidor istället för att konstruera hela webbplatsen i ett CMS. I och med valet av att bygga i ett 

ramverk fick jag större rörelsefrihet att implementera de funktioner som krävdes. Hade webbplatsen 

istället varit större eller om Östra hundskolan ofta skulle publicera ny information eller ändra 

utseendet på webbplatsen hade nog ett CMS varit att föredra.   

Jämför jag CodeIgniter med andra ramverk för PHP anser jag att det helt klart kan användas för att 

skapa mindre webbplatser. CodeIgniter har de funktioner som jag efterfrågade i detta projekt, men 

det finns många andra moduler som systemet kan utökas med om det är något som saknas. De 

gånger jag var tvungen att utöka system anser jag att det var smidigt att göra det, och de gånger jag 

behövde hjälp hittades många svar på CodeIgniters forum. Dokumentation var enkel och tydlig, 

några av de andra ramverken jag tittade på hade en aningen mer svårförstålig dokumentation. 

Samtidigt beror det helt på vad som webbplatsen efterfrågar för funktioner, i mitt fall fanns alla 

lösningar. Ska man göra en mer avancerad webbplats kan något av de större ramverken kanske vara 

att föredra då de ofta har fler inbyggda funktioner. Exempelvis har en del andra ramverk inbyggda 

funktioner för att skapa administratörssidor, något som skulle vara bra ifall Östra hundskolans 

webbplats skulle växa och fler administratörsfunktioner skulle krävas.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att svaret på frågan om CodeIgniter är ett lämpligt val att 

konstruera webbplatsen i beror på många olika parametrar. Har utvecklaren 

programmeringskunskaper, finns det tid att sätta sig in i ramverket och om webbplatsen inte har 

några större krav på enkelt underhåll etc. är CodeIgniter ett väldigt lämpligt val att konstruera 

webbplatsen i. Ställs det däremot större krav på att webbplatsen ska vara lätt att underhålla och 

utöka med fler funktioner och den har klara tydliga funktioner som exempelvis ett forum skulle jag 

nog fundera på att använda ett CMS.  

7.2 Övriga slutsatser 

Övriga slutsatser som jag dragit under detta projekt är att jag aldrig ska överskatta min tid och ta mig 

vatten över huvudet. Det mesta tog längre tid än vad jag tänkt mig från början. Det som var mest 

tidskrävande under projektet var att skapa en design. Då jag inte hade något att utgå ifrån ställde det 

stora krav på min kreativitet. Jag har ingen större erfarenhet av att skapa en design och förmodligen 

hade det varit lättare för mig att utgå ifrån en redan befintlig design. Efter ganska många 

diskussioner mellan mig och ägaren av Östra hundskolan lyckades vi tillslut hitta en design som jag, 

men framförallt han var nöjd med.  

En annan nyttig lärdom som jag fick var genom kontakten med ägaren av Östra hundskolan under de 

gånger som vi träffades för att diskutera fram kravspecifikation och design etc. Eftersom han inte 

hade någon klar bild över vad det var han villa att webbplatsen skulle innehålla, ställde det stora krav 

på mig att försöka hjälpa honom hitta på idéer och lösningar. Eftersom ägaren inte var speciellt insatt 

i de tekniker som kunde komma att används krävdes att jag var tydlig när jag förklarade vad jag 

menade för att inga kommunikationsmissar skulle uppstå. Kundrelationen är något som jag kommer 

ha stor nytta av i min framtida karriär.  
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9 Bilagor 

Bilaga A: ER-Diagram 
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Bilaga B: Databasschema 
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Bilaga C: Databasfrågor                              

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
 
-- 
-- Databas: `ostrahundskolan` 
-- 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `admin` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admin` ( 
  `username` varchar(50) NOT NULL, 
  `password` varchar(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`username`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `courses` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `courses` ( 
  `course_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREM ENT, 
  `course_name` text NOT NULL, 
  `course_description` longtext NOT NULL, 
  `number_of_occasions` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `price` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `max_participants` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `course_modified` timestamp NOT NULL DEFAULT CURR ENT_TIMESTAMP ON UPDATE 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`course_id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=42 ; 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `news` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `news` ( 
  `news_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMEN T, 
  `subject` text NOT NULL, 
  `content` longtext NOT NULL, 
  `publishing_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURR ENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`news_id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=5 ; 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `participating_in_the_course ` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `participating_in_the_co urse` ( 
  `specific_course_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `mail` varchar(100) NOT NULL, 
  `registration_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CU RRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`mail`,`specific_course_id`), 
  KEY `specific_course_id` (`specific_course_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 



 50    

-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `people` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `people` ( 
  `mail` varchar(100) NOT NULL, 
  `name` text, 
  `telephone_number` text, 
  `advertise_permit` tinyint(1) DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`mail`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `specific_course_information ` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `specific_course_informa tion` ( 
  `specific_course_id` int(10) unsigned NOT NULL AU TO_INCREMENT, 
  `extended_information` text, 
  `start_date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_T IMESTAMP ON UPDATE 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `course_full` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `course_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`specific_course_id`), 
  KEY `course_id` (`course_id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=3 ; 
 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `sub_pages` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sub_pages` ( 
  `page_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMEN T, 
  `title` text NOT NULL, 
  `content` longtext NOT NULL, 
  `last_modification` timestamp NOT NULL DEFAULT CU RRENT_TIMESTAMP ON 
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
  `top_page_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`page_id`), 
  KEY `top_page_id` (`top_page_id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=19 ; 
 
-- ------------------------------------------------ -------- 
-- 
-- Struktur för tabell `top_pages` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `top_pages` ( 
  `page_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMEN T, 
  `title` text NOT NULL, 
  `content` longtext NOT NULL, 
  `last_modification` timestamp NOT NULL DEFAULT CU RRENT_TIMESTAMP ON 
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`page_id`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMEN T=7 ; 
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-- 
-- Restriktioner för tabell `participating_in_the_c ourse` 
-- 
ALTER TABLE `participating_in_the_course` 
  ADD CONSTRAINT `participating_in_the_course_ibfk_ 1` FOREIGN KEY 
(`specific_course_id`) REFERENCES `specific_course_ information` 
(`specific_course_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `participating_in_the_course_ibfk_ 2` FOREIGN KEY (`mail`) 
REFERENCES `people` (`mail`) ON DELETE CASCADE ON U PDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Restriktioner för tabell `specific_course_inform ation` 
-- 
ALTER TABLE `specific_course_information` 
  ADD CONSTRAINT `specific_course_information_ibfk_ 1` FOREIGN KEY 
(`course_id`) REFERENCES `courses` (`course_id`) ON  DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Restriktioner för tabell `sub_pages` 
-- 
ALTER TABLE `sub_pages` 
  ADD CONSTRAINT `sub_pages_ibfk_1` FOREIGN KEY (`t op_page_id`) REFERENCES 
`top_pages` (`page_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  NO ACTION; 



   

     

På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 

In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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