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Sammanfattning
Targitude Handelsbolag har en konceptuell idé om att erbjuda användare en webbaserad 
träningsdagbok med ett innovativt gränssnitt och ett system som kan ge användaren förslag på 
passande träning beroende på användarens kondition. En träningsdagbok är vanligtvis utformad 
som en vanlig dagbok och är ett hjälpmedel för träningsaktiva att följa upp sin träning. Syftet med 
detta examensarbete var att  leverera en fungerande produkt till uppdragsgivaren för att på så sätt 
visa att deras koncept fungerar. En viktig del i projektet har varit att integrera produktens 
inloggningssystem med webbshop-systemet OpenCart, vilken uppdragsgivaren önskar använda 
parallellt. Uppdragsgivarens önskan var att en användare bara skulle behöva logga in i ett av 
systemen för att bli inloggad i båda. På detta vis slipper användaren logga in på nytt vid navigation 
från det ena systemet till det andra.

Produkten implementerades som en hemsida där användargränssnittet byggdes i HTML och CSS, 
logiken skrevs i PHP och Javascript och data lagrades i en MySQL-databas. Användare, som har ett 
konto i systemet, kan logga in och presenteras ett veckoschema och en lista med förslag på vad 
användaren borde träna under den vecka som visas baserat på användarens konditionsnivå. 
Användaren kan själv planera sin vecka genom att med hjälp av musen dra träningspassen till 
passande plats i schemat.

Så fort systemet uppfattades som tillräckligt klart för att fungera testades det av en av 
uppdragsgivaren inbjuden grupp testanvändare. Uppdragsgivaren utvärderade sedan produkten 
baserat på vad testgruppen tyckte. Denna testperiod fungerade även som slutligt test av källkoden 
för att hitta och åtgärda eventuella fel, endast två fel uppdagades och de åtgärdades med en gång.

Efter testomgången och utvärderingen var uppdragsgivaren nöjd med den produkt som levererades. 
Samtliga av uppdragsgivaren ställda krav uppfylldes och projektet föll väl ut. Efter projektets 
genomförande kunde jag visa på att uppdragsgivarens koncept fungerade och de båda systemen 
hade en synkroniserad inloggningshantering. Dock levererades ingen fullständigt genomarbetad 
produkt. Innan den kan anses komplett krävs viss vidareutveckling, främst med komplettering av 
ytterligare funktionalitet för att ge användaren ett komplett verktyg men även med avseende på 
systemets säkerhet och hur systemet hanterar inloggningsuppgifter.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Uppdragsgivaren är ett nybildat bolag vars mål är att tjäna pengar på att sälja träningshjälp till 
idrottsutövare och på sikt även friskvårdshjälp till den som kan förbättra sin hälsa genom 
konditionsträning. Uppdragsgivarens tjänster är tänkta att främst riktas mot utövare av 
konditionsidrotter som löpning, längdskidåkning och cykling. Första ledet i satsningen är att lansera 
produkten som ska bli resultatet av detta arbete efter viss vidareutveckling.

Produkten ska bli en webbaserad träningsdagbok där användaren presenteras ett veckoschema där 
man kan planera in sina träningspass och rapportera dem som genomförda. Bredvid schemat ska 
användaren presenteras en lista med förslag på passande träningspass i rätt mängd baserat på 
användarens aktuella kondition. En användare som nyligen börjat med löpning kommer till exempel 
att presenteras några joggingpass varje vecka, medan en duktig maratonlöpare kommer presenteras 
en kombination av distans- och intervallträningspass anpassade för maratonlöpning. Produktens 
namn är Targitude.

För att locka användare till att använda just denna produkt ska träningsdagboken erbjuda ett unikt 
gränssnitt och målet med samtliga delar av produkten är att de ska vara väldigt lätta att använda.

1.2 Syfte

Targitude Handelsbolag har en konceptuell idé om att erbjuda användare en webbaserad 
träningsdagbok med ett innovativt gränssnitt och ett system som kan ge användaren förslag på 
passande träning beroende på användarens kondition. Produkten ska generera pengar till 
uppdragsgivaren genom att locka besökare till en webbshop vilket dessutom kräver att produkten 
går att integrera med webbshoppen på ett för användaren naturligt sätt. I webbshopen planerar 
uppdragsgivaren att sälja produkter riktade till utövare av samma idrotter som träningsdagboken är 
riktad mot, en löpare ska till exempel erbjudas löparskor och en cyklist ska erbjudas däck.

Syftet med detta examensarbete är att leverera en fungerande, om än inte komplett, produkt till 
uppdragsgivaren för att på så sätt visa att deras koncept fungerar. 

1.3 Metod

För att genomföra projektet och säkerställa en fungerande slutprodukt kommer jag behöva inhämta 
viss information för att fördjupa mina kunskaper inom olika områden inom webbutveckling. 
Informationen kommer främst att hämtas från webben, dels eftersom det är lätt att hitta rätt 
information på webben men även eftersom det är svårt att hitta riktigt aktuell information om de 
allra senaste webbteknikerna i bokform

Jag kommer att utveckla produkten i flera steg, där resultatet av varje steg kommer att stämmas av 
med uppdragsgivaren för att säkerställa att projektet rör sig i rätt riktning.

Varje ny algoritm kommer att testas för att se att den levererar förväntat resultat under några 
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gällande förutsättningar, men någon genomarbetad testmetod kommer inte att utnyttjas. Istället 
kommer uppdragsgivaren att genomföra ett större användartest av produkten när den nått så pass 
färdigt stadium att det förväntas fungera. Efter detta test kommer eventuella buggar att åtgärdas.

1.4 Förutsättningar

Jag har helt fria händer från uppdragsgivaren vad gäller implementation av systemet, förutsatt att de 
krav som är specificerade i avsnitt 2.2 uppfylls. Uppdragsgivaren har tagit fram en grafisk profil 
och bidrar med det grafiska material som behövs för produktens layout och design. Det är dock min 
uppgift att avgöra hur materialet ska användas i källkoden för att den grafiska profilen ska 
uppfyllas.

Vid projektets slut, eller helst tidigare, vill uppdragsgivaren börja utvärdera systemet genom att 
lansera det för en testgrupp. Systemet måste då fungera på för uppgiften avsedd webbserver. 
Uppdragsgivaren uppmuntrar även användning av gratisalternativ och fria tekniker och förutsätter 
att produkten ska fungera på vanligt förekommande kommersiella webbservrar.

1.5 Förväntat resultat

Produkten som levereras av examensarbetet kommer att utvärderas av uppdragsgivaren genom ett 
användartest och om utfallet är bra kommer konceptet att implementeras och byggas vidare på.

1.6 Akronymer

Ajax – Asynchronous Javascript and XML 

ASP - Active Server Page

CSS - Cascading Style Sheets

CSV – Comma Separated Values

HTML - HyperText Markup Language

HTTP - HyperText Transfer Protocol

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure

JSP - JavaServer Pages

PHP - PHP Hypertext Preprocessor

URL - Uniform Resource Locator

W3C - World Wide Web Consortium

XHTML - eXtensible Hypertext Markup Language

XML – eXtended Markup Language
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1.7 Målgrupp

Rapportens målgrupp är först och främst uppdragsgivaren, vilket har lett till att rapporten behandlar 
om konceptet är genomförbart eller inte. Arbetet kan även vara av intresse för webbutvecklare 
vilket innebär att rapporten dessutom tar upp metodik, val av tekniker, tekniska lösningar och 
algoritmer relaterade till webbutveckling.

1.8 Struktur

Rapporten är uppdelad i sju övergripande delar, varav detta är den första. De sju delarna innehåller:

1. Inledning
Rapportens syfte, förväntat resultat, målgrupp och en sammanfattning av projektets bakgrund och 
förutsättningar. Innehåller även en lista över akronymer som förekommer i rapporten och var de står 
för.

2. Bakgrund
Behandlar projektets bakgrund, presenterar uppdragsgivaren och går igenom vilket underlag 
uppdragsgivaren bidragit med och vilka krav de ställde på projektet och dess resultat.

3. Teori
Presenterar grundläggande teori om de tekniska områden, programmeringsspråk och verktyg som 
berörs i rapporten, främst relaterat till webbutveckling.

4. Analys
Detta stycke går igenom hur projektet har planerats och genomförts, inklusive vilka 
programmeringsspråk och utvecklingsverktyg som använts, men även kritik mot de val som 
gjordes.

5. Design och implementation
Beskriver systemets arkitektur och hur användargränssnitt och databas är designade. Innehåller även 
en sammanställning av programkoden och beskriver hur systemets viktigare algoritmer är 
implementerade och fungerar.

6. Testning
Här presenteras vilken testmetodik som valdes och vilka tester som genomförts.

7. Diskussion och slutsatser
Här presenteras projektets slutsatser tillsammans med en diskussion om projektets genomförande 
och resultat. Dessutom presenteras lärdomar jag tagit under projektet och förslag på framtida arbete 
för att förbättra den produkt som blev resultatet av projektet.
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2. Bakgrund

2.1 Uppdragsgivare och uppdrag

Uppdragsgivaren har funderat och planerat en hel del runt produkten och redan innan 
examensarbetets början finns en färdig design för produkten och en mycket simpel, inte fullt 
fungerande prototyp. Uppdragsgivaren har även skapat ett underlag för vilka träningspass som ska 
föreslås för träningsmodulen löpning. Detta underlag finns i form av ett Excel-dokument som 
levereras med uppdraget och ska användas i arbetet. För att inte ge sina konkurrenter fördelaktiga 
kunskaper om produkten vill uppdragsgivaren inte att detta dokument publiceras och det redovisas 
därför inte i denna rapport. Istället ger jag här en kort beskrivning av innehållet i dokumentet, utan 
att gå in på detaljer.

2.1.1 Underlag

Underlaget, formulerat i ett Excel-dokument, består av ett antal tabeller beskrivande en av de 
moduler som ska finnas i systemet. Varje modul är tänkt att attrahera en särskild målgrupp, denna 
modul är utformad för maratonlöpare. Varje modul består av ett stort antal träningspass som är 
kategoriserade efter intensitet och träningstyp och som dessutom taggats med olika nivåer som de 
passar in på. Nivåerna ska återspegla olika konditionsnivåer och en användare kommer att föreslås 
träningspass beroende på vilken nivå användaren befinner sig på för tillfället.

Utöver Excel-dokumentet levererade uppdragsgivaren även ett designutkast med en idé om hur 
användargränssnittet skulle se ut. Detta levererades som en bildfil så det var upp till mig att 
återskapa designen i källkod för produkten. Bildfilen redovisas i bilaga 1.

2.2 Krav

Följande krav har sammanställts tillsammans med uppdragsgivaren efter diskussion om vad 
projektet ska omfatta, vad uppdragsgivaren förväntar sig få ut av projektet och vilken funktionalitet 
som uppdragsgivaren anser viktigast. Samtliga krav formulerades innan arbetet påbörjades.

2.2.1 Funktionalitet

1. Användare ska kunna logga in på sidan.

2. En användare som loggat in på denna sida ska kunna navigera vidare till uppdragsgivarens 
webshop utan att behöva logga in på nytt och vise versa. En inloggning i det ena systemet 
ska således innebära en inloggning i båda systemen.

3. En användare ska presenteras ett personligt schema uppdelat per vecka.

4. En användare ska presenteras förslag på träningspass för visad vecka.

1. Förslagen ska passa användarens nuvarande konditionsnivå.

2. Träningspass som användaren tidigare rapporterat som roliga ska prioriteras och 
träningspass som användaren tidigare rapporterat som tråkiga ska nedprioriteras.
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3. Alla träningspass ska, om möjligt, föreslås minst en gång.

5. Användaren ska kunna lägga till föreslagna träningspass i schemat.

6. Användaren ska kunna markera träningspass som avklarade.

7. Användaren ska kunna ange hur jobbigt och hur roligt ett genomfört träningspass var.

8. En användare som genomför de föreslagna träningspassen till minst 90 % under en för varje 
konditionsnivå förutbestämd tid ska förflyttas till nästa konditionsnivå.

2.2.2 Användargränssnitt

1. Användargränssnittet ska baseras på den designskiss som levereras till projektet av 
uppdragsgivaren.

2. Användaren ska kunna flytta pass i schemat och lägga till föreslagna pass i schemat genom 
att dra och släppa dem med hjälp av datorns mus (drag-and-drop).

2.2.3 Datalagring

1. Produktens datalagring ska kunna populariseras med data från de excel-dokument med 
träningsdata som levereras till projektet från uppdragsgivaren.

2. Datalagret ska vara tillräckligt effektivt för att flera ska kunna använda systemet samtidigt.

2.2.4 Att implementera om tid finns över

1. Användarregistrering: formulär och funktionalitet så att användare kan registrera sig och 
placeras på rätt nivå i vald träningsplaneringsmodul.

2. Möjlighet att visa andra användares scheman.

3. Funktionalitet för att dela träningspass mellan vänner och inom föreningar.

4. Kunskapsbas: en sida där användaren kan ta del av träningsteori uppdelat över flera 
kategorier.

5. Möjlighet för användare att diskutera träningspass.

6. Möjlighet för användare att diskutera träningsrelaterade saker i ett forum.

6
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3. Teori
För att bättre förstå innehållet i resten av rapporten presenterar jag här grundläggande teori om de 
tekniker och verktyg som har använts under projektet och som nämns i rapporten. Eftersom 
projektet går ut på att utveckla en produkt för webben relaterar det mesta till webbutveckling, men 
här finns även teori rörande testning, databasdesign och kompatibilitet eftersom det är teori jag har 
behövt använda för att genomföra projektet.

3.1 Webbutveckling

World Wide Web, ofta kallat webben, är ett system av länkad hypertext som nås via Internet och är 
byggt kring standarderna URL, HTTP och HTML. Systemet har blivit vida populärt och allt som 
krävs för att använda systemet är en webbläsare, vilket levereras med de flesta moderna hem- och 
kontorsorienterade operativsystem för persondatorer. Webbens olika standarder utvecklas av 
organisationen W3C. (Luciano, 2003; What does W3C do? 2010)

För att utveckla för webben behöver man sätta sig in i de märkspråk som används, vilket främst 
innebär HTML. I takt med att webben har vuxit har nya märk- och programmeringsspråk tagits 
fram för att hantera nya problem vilket innebär att det idag finns ett stort antal script-, 
programmerings- och märkspråk ämnade för webbutveckling.

HTML och dess vidareutveckling XHTML går under den gemensamma benämningen (X)HTML 
och finns i flera versioner som skiljer sig en del åt. Alla versioner ger dock möjlighet att strukturera 
en så kallad webbsida eller hemsida i olika delar som rubrik, stycken, listor och formulär. Språken 
ger även möjlighet att länka till annat material på webben som andra webbsidor och bilder. 
(Luciano, 2003;  XHTML2 Working Group Home Page, 2010)

(X)HTML är bra för att deklarera en webbsidas struktur, men för att påverka sidans utseende på ett 
smidigt sätt använder man hellre stilmallar skrivna i CSS. Med CSS kan man bland annat sätta 
typsnitt och färger och positionera element. För att slippa upprepa CSS-kod delas den in i klasser 
som de olika elementen i ett HTML-dokument sedan kan använda. CSS kan skrivas direkt i HTML-
filen men enligt W3C:s rekommendationer och allmän praxis ska CSS-koden skiljas från HTML-
koden och placeras i en egen fil. CSS-filen länkas sedan in i HTML-koden. (HTML & CSS, 2010; 
Learning CSS, 2010)

Med hjälp av ovan nämnda tekniker kan man skapa en statisk webbsida. För att skapa en dynamisk 
webbsida där användaren kan interagera med innehållet krävs dock ytterligare tekniker. De kan 
delas in i två typer: språk för serversidan och språk för klientsidan. Vanliga språk för serversidan är 
PHP, ASP och JSP men egentligen kan vilket språk som helst användas bara webbservern har stöd 
för det. På klientsidan dominerar Javascript eftersom det finns stöd för detta språk i de flesta 
webbläsare. VBScript har ungefär samma funktionalitet men fungerar enbart i Microsofts Internet 
Explorer. (Server-side Scripting, 2010; Client-side Scripting, 2010)

De olika teknikerna som används för att utveckla en dynamisk webbsida kan i regel delas in i tre 
lager: presentation, logik och datalagring. (X)HTML och CSS tillhör presentationslagret medan den 
kod skriven i PHP och ASP som exekveras på serversidan tillhör logiklagret. För datalagringslagret 
kan man välja olika lösningar, till exempel XML eller CSV, men vanligast är nog relationsdatabaser. 
De flesta databaser stöder det standardiserade språket SQL som är ämnat att hämta och modifiera 
data i en relationsdatabas. En på webben väldigt populär relationsdatabas är MySQL. Den är gratis 
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och stöds av en mängd olika programmeringsspråk. (Ramirez, 2000; Multitier architecture, 2010; 
About MySQL, 2010)

3.2 Testning

Genomförande av tester av en produkt är ett effektivt sätt att ta reda på om produkten uppfyller de 
krav uppdragsgivaren har satt. Det är också viktigt att hitta felen redan under utvecklingsfasen så att 
slutanvändaren inte stöter på dem.

Man kan dela upp testningen i två olika delar: funktionella och icke-funktionella. De funktionella 
testerna testar kort och gott systemets olika funktioner, till exempel om en användare kan 
genomföra en viss aktivitet eller om systemet kan utföra en handling som leder till ett visst resultat. 
Icke-funktionella tester svarar ofta på mer abstrakta frågor som hur säker applikationen är och om 
den är tillräckligt skalbar. (Software testing, 2010)

3.3 Databasdesign

När man utvecklar webbapplikationer är det vanligt att man använder någon form av 
relationsdatabas, t.ex. MySQL, MSSQL eller PostgreSQL, som alla har gemensamt att de använder 
språket SQL. Denna typ av databaser erbjuder ett smidigt lagringsalternativ som på ett effektivt sätt 
levererar just den data applikationen efterfrågar. (SQL, 2010)

Ett populärt alternativ till att använda en relationsdatabas är att spara applikationens data på fil i 
format som XML och CSV. Fördelen med denna lösning är att man inte behöver någon 
databashanterare, men istället behöver man inkludera logik i applikationen för att läsa in och parsa 
all data i filen och strukturera innehållet på ett sånt sätt att det blir sökbart så att man kan plocka ut 
just den data applikationen behöver för tillfället. Att implementera en XML-parser behöver 
visserligen inte vara svårt, men hur väl man än implementerar den blir den aldrig lika effektiv som 
en effektiv SQL-databas, framför allt inte när man behöver kunna spara ny data. Utöver denna 
nackdel blir XML-filer betydligt större än SQL-databaser. Detta beror på att XML är utvecklat för 
att vara läsbart och förståeligt för en människa, vilket leder till att de taggar som används för att 
identifiera och separera data tar mycket plats. (XML, 2010; RFC3023, 2010)

Ett område som kan spela stor roll för en applikations prestanda, framför allt vid stora mängder 
data, är databasens design.  En ogenomtänkt strukturer på databasen kan medföra ineffektiva 
databasförfrågningar. I regel är detta inget problem vid mindre mängder data, således databasen inte 
är väldigt lustigt uppbyggd, eftersom SQL är förhållandevis effektivt. När databasens tabeller 
däremot innehåller stora mängder rader är det viktigt att databasen är strukturerad på ett sådant sätt 
att det inte krävs några onödiga beräkningar för att plocka ut den data som efterfrågas.

Att normalisera en relationsdatabas är ett sätt att se till att inga abnormaliteter uppstår vid 
insättning, uppdatering eller borttagning av data. De fyra vanligaste normalformerna är 1NF, 2NF, 
3NF och Boyce-Codds normalform (BCNF) vilka, med ökande strikthet, anger ett antal krav på 
databasens struktur. Normalisering är således något som utförs när man designar databasen.

1NF innebär att varje attribut (kolumn) i en databastabell endast får innehålla ett värde och att varje 
tupel (rad) i tabellen måste vara unik. 2NF innebär, utöver 1NF, att det inte får finnas några 
fullständiga funktionella beroenden mellan delar av en tupels primärnyckel och dess attribut. 3NF 
innebär, utöver 2NF, att det inte får finnas några fullständiga funktionella beroenden utanför 
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primärnyckeln., bara från och till primärnyckeln. Detta innebär i praktiken att det inte är ovanligt att 
databaser som normaliseras för 2NF även uppfyller 3NF. BCNF är en utökad variant av 3NF och 
innebär, utöver 2NF, att det inte får finnas några fullständiga funktionella beroenden mellan attribut 
utanför primärnyckeln, bara från primärnyckeln. (Normalform, 2010)

En databashanterare förlitar sig på en underliggande databasmotor eller lagringsmotor för att spara, 
läsa, uppdatera och ta bort data från en databas. MySQL har två populära databasmotorer: InnoDB 
och MyISAM. MyISAM är den motor som används som standard, men det har blivit allt vanligare 
att övergå till InnoDB. En fördel med InnoDB är att den stödjer kontroll av foreign keys, vilket inte 
MyISAM gör. Detta innebär t.ex. att man inte tillåts ta bort data som relateras till av annan data 
vilket i många fall ökar applikationens tillförlitlighet. (Foreign Keys, 2010)

Utöver denna skillnad finns det ett antal detaljer som skiljer de båda motorerna åt vad gäller 
tillförlitlighet och prestanda. Generellt kan man säga att InnoDB erbjuder ökad tillförlitlighet och 
ökad prestanda i vissa situationer medan MyISAM erbjuder bättre prestanda i andra situationer. 
(The InnoDB Storage Engine, 2010; The MyISAM Storage Engine, 2010)

3.4 Kompatibilitet

När man utvecklar en applikation för webben är kompatibilitet ofta en viktig detalj att tänka på. En 
webbsida visas i en webbläsare och sådana finns det en uppsjö av. Idag stöder alla senare versioner 
av de populäraste webbläsarna W3C:s standarder för HTML 4.01 och CSS2 vilket gör det betydligt 
enklare att utveckla för webben än det har varit tidigare. (Compatibility Master Table, 2010)

Tyvärr räcker det inte med att följa W3C:s standarder för att få webbsidan att se lika ut i alla 
webbläsare vilket beror på att de olika webbläsarna renderar sidans innehåll olika. En viss skillnad 
är man tvungen att acceptera, t.ex. renderas typsnitt olika beroende på om webbläsaren 
kantutjämnar dem eller ej. Men det är inget som stör användaren då sidan ändå upplevs som att se 
ut som den ska. Värre är det om sidans olika element hamnar på fel plats. (Cross-browser, 2010)

Ett sätt att lösa problemet är att se till att använda olika stilmallar för sidan beroende på vilken 
webbläsare som visar sidan. På detta sätt behöver varje stilmall bara vara kompatibel med den 
webbläsare den är avsedd för. Ett annat sätt att lösa problemet är att enbart använda CSS-kod som 
fungerar väl i de webbläsare man önskar, vilket man avgör enkelt genom att testa webbsidan i 
önskade webbläsare. För att slippa installera samtliga webbläsare i sin utvecklingsmiljö kan man 
utnyttja webbaserade skärmbildsgeneratorer. Dessa generatorer öppnar din webbsida i ett antal 
webbläsare, tar en bild på hur sidan ser ut och skickar sedan tillbaka bilderna till dig. (Screenshots, 
2010)
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4. Analys
Innan arbetet påbörjas måste en del val göras, bland annat hur arbetet ska utföras, vilka 
programmeringsspråk som ska användas och hur data ska lagras. Dessa val måste överensstämma 
med uppdragsgivarens krav och önskemål och bör såklart vara väl valda och motiverade. Valen 
måste även ta hänsyn till min befintliga kunskap och projektets tidsomfång.

En webbapplikation av den typ som detta arbete ska resultera i kan utvecklas på en mängd olika 
sätt. Uppdragsgivaren vill ha en produkt som går snabbt att utveckla så att de snabbt ser resultat och 
kan börja testa om deras idé fungerar. Produkten ska gå att publicera på vanligt förekommande 
webbservrar vilket ställer krav på att vanligt förekommande språk och tekniker utnyttjas.

4.1 Övergripande metod

Jag började med att bryta ned uppdraget i delmål där varje delmål innebar en produkt som gick att 
visa upp för uppdragsgivaren för godkännande innan nästa delmål påbörjades. Först och främst 
delade jag in kraven i delmål vilket resulterade i denna lista:

1. Integrera designen med prototypen. Behandla bildmaterial och skriva källkod för 
webbsidans utseende.

2. Skapa en struktur för produktens källkod och designa databasen.

3. Skapa ett veckoschema med drag-and-drop-funktion, skapa funktionalitet och skriva 
algoritmer för att lägga till och flytta träningspass i schemat.

4. Skriva algoritmer för nivåförflyttning av användaren.

5. Skriva om prototypens användarhantering så att det fungerar tillsammans med den 
webbshop uppdragsgivaren ämnar lansera.

När det var klart fyllde jag på listan med de ytterligare punkter som uppdragsgivaren önskade få 
implementerade om tid fanns över i slutet av projektet.

6. Användarregistrering. Formulär och funktionalitet så att användare kan registrera sig och 
placeras på rätt nivå i vald träningsplaneringsmodul.

7. Funktionalitet för att dela träningspass mellan vänner och inom föreningar.

8. Kunskapsbasen.

9. Ytterligare funktioner för socialt nätverkande. 

4.2 Programmeringsspråk

I den prototyp som uppdragsgivaren skapat innan detta arbetes början användes HTML och CSS för 
presentationen och PHP för logiken. HTML och CSS är de språk som gäller för presentationslagret 
av en webbsida, det är de språk webbläsarna renderar och de språk som uteslutande används på 
webben. Därmed var det inget annat att välja på och dessa språk kommer därför användas för 
presentationsdelen av källkoden i arbetet.

11



Linköpings Universitet
Instutionen för datavetenskap

Vad gäller logikdelen av källkoden finns det lite mer att välja på. Som jag skrev i avsnitt 3.1 kan i 
stort sätt vilket programmeringsspråk som helst användas beroende på serverkonfiguration. 
Uppdragsgivaren önskade dock att produkten ska kunna köras på vanligt förekommande 
kommersiella webbservrar och uppmuntrade användandet av fria och gratis alternativ vilket 
minskar antalet alternativ drastiskt. Eftersom PHP redan användes i prototypen och dessutom är ett 
fritt alternativ och ett av de mest spridda programmeringsspråken på världens webbservrar valde jag 
detta. (PHP, 2010)

För att implementera ett schema med drag-and-drop-funktion tror jag inte det räcker med HTML, 
CSS och kod som exekveras på serversidan. Ytterligare ett programmeringsspråk som ska kunna 
köras i webbläsaren krävs. Ett språk som kan modifiera HTML- och CSS-koden utan att sidan 
laddas om. För detta ändamål erbjuds två populära språk: JavaScript och VBScript. Eftersom 
produkten ska kunna fungera i de populäraste webbläsarna och inte enbart i Internet Explorer väljs 
JavaScript.

Utöver detta krävs ett språk för datalagringsdelen av produkten. Den data som krävs för att kunna 
erbjuda användaren passande träningspass levererar uppdragsgivaren i form av ett Excel-dokument. 
Dokumentets data är indelade i ett antal tabeller där fälten relaterar till fält i andra tabeller på ett sätt 
som är snarlikt hur man brukar bygga upp innehållet i en relationsdatabas. Därför känns det 
naturligt att använda just en relationsdatabas för att hålla systemets data. För detta ändamål kommer 
därmed språket SQL att användas, eftersom det hanteras av de flesta relationsdatabaser och jag har 
tillräckligt kunskaper i språket för att kunna utnyttja det på det sätt som krävs av applikationen.

4.3 Användbarhetsutvärdering

Målet är att användbarheten ska vara högre än konkurrerande alternativ  men i examensarbetet ingår 
ingen användbarhetsutvärdering. Uppdragsgivaren kommer att låta en grupp inbjudna användare 
testa systemet så snart punkt nummer 4 i avsnitt 4.1 avklarats. Resultatet av denna testperiod 
redovisas ändå kortfattat i avsnitt 7.

4.4 Testning

Eftersom målet med detta projekt inte är att leverera en produkt som ska vara fullständig och klar 
för slutanvändaren var uppdragsgivaren tydlig med att någon omfångsrik testning inte var 
nödvändig under detta stadium av utvecklingen.

Under arbetets gång kommer jag att se till att samtliga funktioner och metoder returnerar de värden 
de förväntas, dels genom att dumpa rådata till skärmen men framför allt genom att testa systemet ur 
användarsynpunkt. Någon enhetstestning kommer inte att genomföras då tillförlitligheten inte anses 
tillräckligt viktig för att det ska vara värt den tid det tar att skriva enhetstester.

Som jag skrev ovan i avsnitt 4.3 kommer uppdragsgivaren låta en inbjuden grupp användare testa 
systemet. Då kommer med största sannolikhet eventuella felaktigheter som jag missat att upptäckas 
och de kommer då att åtgärdas.
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4.5 Kodstil

Då jag är den enda utvecklaren och uppdragsgivaren inte hade några önskemål på någon specifik 
kodstil har jag inte formaliserat några regler för hur källkoden ska se ut. Eftersom algoritmerna och 
eventuellt ytterligare källkod från produkten ska användas vid senare vidareutveckling av produkten 
är det dock viktigt att man kan hitta i källkoden och första vad det står. Därför har jag varit noga 
med att hålla samma stil på all källkod. För examensarbetets skull spelar det ingen roll vilken 
kodstil som används, därför redovisas den inte här.

4.6 Databas

En stor majoritet av de webbservrar som erbjuder PHP erbjuder detta i kombination med MySQL-
databaser. MySQL är en relationsdatabas byggd på fri programvara som utnyttjar språket SQL och 
det finns inbyggt stöd för MySQL i PHP vilket gör det till ett utmärkt val för denna applikation. 
Eftersom jag har dessutom har tidigare erfarenheter av MySQL och vet hur det fungerar 
tillsammans med PHP finns det ingen anledning att ägna tid åt att undersöka alternativ och denna 
databas kommer därför att användas för projektet. (Why MySQL? 2010)

Databasens struktur kommer återspegla innehållet i det Excel-ark uppdragsgivaren levererar till 
projektet (se avsnitt 2.1). Databasen kommer att normaliseras i möjligaste mån för att minimera 
risken för att fel uppstår vid skrivning till och borttagning från databasen.

4.7 Kritik

För att effektivisera utvecklingsprocessen och komma så snabbt framåt som möjligt väljer jag att 
inte inkludera någon automatiserad testning. Jag har inte heller några specificerade testprotokoll för 
vad varje del av applikationen förväntades producera under olika förhållanden utan väljer istället att 
enbart testa att applikationens olika delar och funktioner levererar det resultat de förmodades göra 
under de förhållanden de väntas fungera. Detta är inte en bra metod för mjukvaruutveckling under 
de flesta förhållanden, men jag tror det kommer fungera förhållandevis väl för detta projekt. Läs 
mer om resultatet i avsnitt 5. Hade tidsramarna tillåtit hade jag föredragit att inkludera bättre 
testrutiner.

Eftersom jag arbetar ensam i projektet tror jag mig klara mig bra utan någon form av 
versionshantering. All källkod hanteras därför bara i en version.

Jag väljer att inte använda mig av något Javascriptbibliotek till min applikation. I många fall är det 
en riktigt bra idé att använda något av de större Javascriptbiblioteken, som jQuery eller MooTools, 
framför allt för att säkra webbläsarkompatibilitet. Men i detta fall kommer ytterst lite Javascript att 
användas och den största delen kommer att bestå av funktionaliteten för drag-and-drop i schemavyn 
vilket är kod jag hämtar från ett öppen källkod-projekt och som redan stöder samtliga större 
webbläsare. Därför uppskattar jag riskerna med denna ansats som små och det känns omotiverat att 
inkludera ett helt bibliotek.

Eftersom applikationen ska bestå av ett fåtal sidor och, om än komplexa så ganska få funktioner 
kommer jag inte att använda mig av något ramverk för PHP-delen av källkoden. Risken är att 
källkodens struktur inte blir tillräckligt organiserad för att man enkelt ska kunna arbeta vidare med 
applikationen, men jag kommer vidta åtgärder under arbetets gång för att hålla källkoden väl 
strukturerad och räknar med att detta blir effektivare än att börja arbeta i ett för mig nytt ramverk.
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5. Design och implementation

5.1 Design

5.1.1 Arkitektur

Systemet är strukturerat över flera filer i tre olika lager där varje fil hanterar en viss uppgift. I det 
översta lagret återfinns alla webbplatsens sidor som främst består av kod som avgör hur data ska 
presenteras. Detta lager består av PHP-filer med ändelsen ”_page.php” kompletterade med ett fåtal 
HTML-filer, javascript och stilmallar i CSS. PHP-filerna i det översta lagret inkluderar de filer de 
behöver från lager två och tre.

I det andra lagret återfinns det mesta av systemets logik. Här återfinns funktioner som levererar 
önskad data till det översta lagret fördelade över ett antal filer och uppdelade efter funktionalitet, till 
exempel är alla funktioner som hanterar träningspassförslag placerade i samma fil. Alla dessa filer 
är PHP-filer med ändelsen ”_functions.php” som i sin tur inkluderar de filer de behöver från det 
tredje lagret som består av ett antal hjälpklasser. Dessa filer har samtliga ändelsen ”_class.php” och 
består av olika mycket logik, med är i grunden enbart till för att skapa datastrukturer för att enkelt 
hålla ordning på och leverera data mellan lagren.

Det finns ett fåtal filer som inte följer reglerna ovan. Dit hör bland annat database_connection.php 
som hanterar databasuppkopplingen, ajax.php som hanterar alla ajax-anrop från javascript-
funktionerna och input_handler.php som hanterar data som användaren matar in.

Utöver filerna ovan finns det en katalog med språkfiler skrivna i PHP. Språkfilerna innehåller all 
statisk språkspecifik data som ska visas i applikationen och tanken är att det ska vara en språkfil per 
sida som visas. Tillsammans med särskilda språktabeller i databasen ser dessa filer till att allt som 
skrivs ut i applikationen är på användarens valda språk. Läs mer om hur språkstödet hanteras i 
systemet under Algoritmer nedan.

För att lösa problemet med synkroniserad användarinloggning mellan detta system och den 
webbshop uppdragsgivaren ämnar använda modifierade jag vissa delar av systemet. Databasen ser i 
grunden lika dan ut men delas av de båda systemen, men PHP-filerna för autentisering och 
användarhantering fick uppdateras. Systemens filer är uppdelade i två separata kataloger på 
webbservern och har ingen relation till varandra. Läs mer om hur detta problem löstes under 
Databas och Algoritmer.

5.1.2 Användargränssnitt

När jag skapade användargränssnittet utgick jag från det designutkast som levererades till projektet 
från uppdragsgivaren. Sidans struktur, menyerna och schemat överensstämmer med designutkastet 
men vissa grafiska element är inte implementerade.
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Figur 1. Ursprunglig designskiss levererad av uppdragsgivaren.

Användargränssnittet är uppbyggt som följer:

• Överst på sidan finns en svart list med ett inloggningsformulär för den som ej är inloggad. 
Formuläret byts ut mot information om vem som är inloggad när någon har loggat in.

• Under den svarta listen återfinns till vänster produktens logotyp, som är länkad till 
produktens startsida, och till höger om den finns huvudmenyn som idag saknar 
funktionalitet, bortsett från länken till uppdragsgivarens webbshop, eftersom ingen av de 
andra delarna har implementerats.

• Under huvudmenyn finns produktens arbetsyta. Oavsett vad som väljs i huvudmenyn ska 
innehållet presenterats här. Eftersom träningsschemat med virtuell coach är det ända som 
implementerats presenterar jag endast det.

◦ Överst i arbetsytan finns en undermeny där användaren kan växla mellan att visa 
träningsschemat och att visa statistik över träningen eller användarens profil.

◦ Under undermenyn finns produktens kärna: träningsschemat och den virtuella coachen. 
Schemat är uppbyggt av en tabell med en kolumn för varje veckodag (måndag-söndag) 
och 4 rader. Raderna representerar dygnet uppdelat i 4 delar: morgon, förmiddag, 
eftermiddag och kväll vilket symboliseras av en sol i olika positioner på schemats 
lodräta axel. I schemat kan man flytta runt träningspassen genom att dra dem med 
muspekaren. Under tiden som man förflyttar ett träningspass markeras den cell i schemat 
där passet kommer att hamna om man släpper det just då med blå färg.

◦ Till vänster om schemat finns en pil som, då man klickar på den, laddar föregående 
veckas schema och till höger finns en pil som, då man klickar på den, laddar 
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nästkommande veckas schema.

◦ Till höger om schemat återfinns en kolumn med samtliga förslag på träningspass som 
skulle passa användaren för den vecka som visas. Dessa kan med hjälp av muspekaren 
dras in i schemat via drag-and-drop.

◦ När man klickar på en länk för att rapportera ett träningspass som genomfört öppnas en 
lytebox med ett formulär som man får fylla i. Samma lytebox öppnas när man klickar på 
”Läs rapport” för ett träningspass som redan rapporterats som genomfört men då visas 
istället den rapport man skapat (se bilaga 2 för bilder på detta).

5.1.3 Databasdesign

Som jag skrev i avsnitt 4.6 utgick jag från 3NF när jag designades databasen för systemet. 
Databasen bestod inledningsvis av 14 tabeller för att hålla data om systemets olika träningsmoduler, 
träningspass, nivåer, kategorier, användare och användarnas rapporter.

Utöver dessa tabeller skapade jag 3 tabeller för att hålla språkvariabler för träningspass, moduler 
och kategorier. Dessa språkvariabler är till för att utskrift i applikationen ska ske på användarens 
valda språk och används tillsammans med språkfilerna som beskrivs i avsnitt 5.1.1 ovan.

För att säkerställa databasens innehåll vid uppdateringar av viss data använde jag InnoDB för den 
ursprungliga databasdesignen och foreign keys skapades mellan alla kolumner som relaterade till 
varandra mellan olika tabeller.

5.2 Implementation

5.2.1 Användargränssnitt

De grafiska element från designutkastet som inte implementerats är:
• Flikarna för att välja vilket schema som ska visas om man har lagt till flera (t.ex. en väns 

schema).

• Olika färg på olika typer av träningspass.

Flikarna för schemaval implementerades inte helt enkelt för att funktionaliteten för att visa flera 
scheman saknas. Olika färger på olika typer av träningspass hade varit en ganska simpel sak att 
implementera, men eftersom det krävde åtgärder i både databasen och källkoden för produkten 
kunde jag inte återskapa det helt när jag jobbade med användargränssnittet så jag sköt det framför 
mig och sedan hann jag helt enkelt inte. Eftersom det inte var högt prioriterat av uppdragsgivaren 
lades tiden på andra delar av projektet.

Hela användargränssnittet är strukturerat med hjälp av CSS, bortsett från schemat som är uppbyggt 
av en tabell för att möjliggöra drag-and-drop-funktionaliteten. CSS-koden hämtar ett antal 
bakgrundsbilder för att skapa designen av flera knappar och ikoner.
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Figur 2. Den slutliga implementerade designen.

Ytterligare bilder på produktens användargränssnitt återfinns i bilaga 2.

5.2.2 Databas

För att lösa problemet med synkroniserad användarinloggning mellan detta system och den 
webbshop uppdragsgivaren ämnar använda modifierade jag den ursprungliga designen av 
databasen. I den slutgiltiga versionen delas databasen av båda systemen och de delar även på 
tabellen över användare för att de båda ska ha tillgång till samma inloggningsuppgifter. På så sätt 
kan de båda systemen hålla koll på om användaren är inloggad via det andra systemet och 
användaren behöver bara uppdatera den användardata som är gemensam för de båda systemen på ett 
ställe.

Ursprungligen användes InnoDB som databasmotor för systemets tabeller, eftersom detta ger stöd 
för foreign keys. Eftersom webbshoppen använder MyISAM som databasmotor bytte jag till detta 
för alla databasens tabeller. Detta innebär att databasen inte innehåller några foreign keys och kan 
därmed inte hålla någon kolla på de relationer som fortfarande finns där. Det är med andra ord upp 
till PHP-koden att se till att alla relationer bibehålls intakta. Eftersom jag varit medveten om 
problemet har jag sett till att all PHP-kod som hanterar databasförfrågningar dels ser till att 
kontrollera och uppfylla dessa relationer, men även klarar att hantera relationer som inte uppfylls 
och leverera ett felmeddelande istället för att krascha.

Databasens samtliga tabeller normaliserades ursprungligen enligt 3NF. Denna normalform har 
sedan i vissa fall frångåtts för att skapa förutsättningar för effektivare SQL-förfrågningar. Eftersom 
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målet med produkten är att den ska användas av en stor mängd användare kommer vissa tabeller att 
växa snabbt och potentiellt bestå av miljontals rader. Med den ursprungliga databasdesignen 
krävdes multipla JOIN-operationer för att få fram vissa uppgifter, vilket kan bli resurskrävande och 
tidsödande när databasen innehåller väldigt mycket data. Genom att modifiera databasen minimalt 
och spara dubbletter av viss data i olika tabeller lyckades jag i vissa fall ersätta dessa med vanliga 
SELECT-operationer som enbart behöver gå igenom en tabell i databasen. Förutsatt att alla 
operationer som modifierar denna data ser till att göra det på samtliga ställen denna data 
förekommer är risken för problem liten och eftersom jag är medveten om problemet har jag kunnat 
se till att så är fallet.

5.2.3 Programkod

Applikationen består av 33 PHP-filer, 2 HTML-filer, 1 CSS-fil och 1 javascript-fil som skrivits av 
mig. Utöver detta ingår ett javascriptbibliotek för drag-and-drop som jag hämtat från Redips och en 
Lightbox-variant kallad Lytebox. (Drag and Drop table content with JavaScript, 2010; Markus Hay, 
2010)

PHP-filerna består sammanlagt av 2400 rader, CSS-filen består av 110 rader och javascriptet består 
av 57 rader. Utöver detta tillkommer raderna för Lytebox och Drag-and-drop-biblioteket. I PHP-
filerna ingår det drygt 150 rader som enbart består av HTML-kod och cirka 200 rader kommentarer. 
PHP-filernas rader är fördelade över 46 funktioner och 10 klasser, varav klasserna tillsammans 
innehåller 87 metoder.

5.2.4 Algoritmer

Systemet innehåller en hel del algoritmer, men många är så elementära att de inte är värda någon 
djupare presentation. Istället väljer jag här att ta upp de algoritmer som dels är kritiska för systemets 
funktion med framför allt har varit lite mer utmanande att skapa.

5.2.4.1 Träningspassförslag

Den för projektets kanske viktigaste algoritmen är nog algoritmen som skapar den lista med 
träningspass som användaren föreslås träna under en viss vecka. Algoritmen krävs för att krav 
nummer 4 i avsnitt 2.2.1 ska uppfyllas och utgör kärnan i uppdragsgivarens koncept.

Algoritmen utgår från en i databasen angiven mängd träningspass som är anpassad för användarens 
nivå och modul. Dessa sorteras sedan med hänsyn till vad användaren har tränat tidigare och hur 
användaren har utvärderat de träningspassen. Algoritmen strävar efter att erbjuda varje träningspass 
minst en gång, så att användaren får testa på alla pass, men även att erbjuda de pass som användaren 
uppskattar mer än andra för att träningen ska bli så rolig som möjligt.

Uppdragsgivaren anser denna algoritm som en av produktens viktigaste på grund av att det är en 
funktion som skiljer produkten från dess konkurrenter. På grund av detta får jag inte redovisa några 
detaljer om hur algoritmen är uppbyggd.

5.2.4.2 Drag-and-drop med automatisk databasuppdatering

Systemets huvudvy, som beskrivs ovan under rubriken Användargränssnitt, består av två 
huvudkomponenter: schemat och listan med träningspassförslag. För att lägga till ett föreslaget pass 
i schemat använder man muspekaren för att klicka och dra träningspasset till den plats i schemat 
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man önskar. På samma sätt kan man även flytta runt träningspassen i schemat.

För att lösa detta använde jag mig av ett färdigt javascript-bibliotek som fanns för fri användning på 
redips.net och som jag sedan modifierade lite för att det skulle klara av att spara alla träningspass 
positioner i schemat vid varje uppdatering. Scriptet hanterar div-element som man kan dra och 
släppa i en eller flera tabeller och består av en klass vid namn REDIPS.

De tabeller som man önskar kunna dra och släppa träningspass i placeras i ett div-element med id = 
”drag” och träningspassen märks med klassen ”drag”. Scriptet inkluderas i HTML-koden och 
initieras via body-taggens onload-funktion då det läser igenom alla berörda tabeller och sparar 
positionerna för de div-element som ska kunna dra och släppas. När man sedan flyttar ett element så 
uppdateras elementets position i REDIPS-klassen.

REDIPS-klassen hade även en mycket smidig händelsehantering. I klassen finns inbyggda s.k. 
”handlers” som man kan använda för att starta en viss process när en förutbestämd händelse 
inträffar. I mitt fall utnyttjade jag detta till att anropa en funktion för att spara träningspassens 
positioner i schemat varje gång ett träningspass har flyttats. För att spara samtliga träningspass 
positioner används klassens metod save_content som returnerar en lista med samtliga dra och 
släppbara div-elements positioner. Denna lista skickade jag sen, med hjälp av ett Ajax-script till en 
PHP-fil som räknade ut vilken datumstämpel varje position innebar och uppdaterade berörda 
träningspass med dessa datumstämplar. På detta vis är schemat alltid uppdaterat i databasen.

Om något skulle gå fel under processen då databasuppdateringen ska ske kommer PHP-koden att 
returnera en felkod som resulterar i att ett felmeddelande skrivs ut ovanför schemat för att 
uppmärksamma användaren på att schemat inte är sparat.

5.2.4.3 Automatisk nivåjustering

Varje gång sidan med schemat laddas körs algoritmen för automatisk nivåjustering. Syftet med 
denna algoritm är att se till att användaren avancerar i träningsintensitet om användaren tränar 
tillräckligt mycket. Algoritmen kontrollerar hur väl användaren har följt den av systemet föreslagna 
träningsmängden och om den har följts väl under en för varje nivå utsatt tid förflyttas användaren 
till nästa nivå. När detta sker meddelas användaren att han/hon varit flitig och därmed avancerat. 
Detta resulterar i att nya träningspass blir tillgängliga och användaren får tuffare 
träningspassförslag. 

5.2.4.4 Flersystemsinloggning

Ett av projektets mål var att implementera systemet så att en inloggning i detta system även innebär 
att användaren blir inloggad i uppdragsgivarens webbshop, om nu användaren skulle välja att 
förflytta sig dit. Det hela ska även fungera åt andra hållet, dvs om användaren loggar in i 
webbshopen ska användaren redan vara inloggad om användaren navigerar vidare till träningssidan.

Problemen som behöver lösas för att detta ska fungera är egentligen två: att sätta sessionsvariabler 
som båda systemen kan läsa och förstå och att hålla båda systemen uppdaterade med användarens 
inloggningsuppgifter, utifall användaren skulle välja att ändra på dessa.

Eftersom båda systemen kommer att köras på samma webbserver valde jag att låta dem dela på 
databasen. På detta sätt kan systemen nämligen även dela databastabell för användarna och på så vis 
dela användardata och inloggningsuppgifter. Detta innebär att problemet med uppdaterade 
inloggningsuppgifter är löst och någon synkronisering mellan systemen behövs inte eftersom de 
hämtar sina uppgifter från samma ställe. Uppdaterar användaren sina uppgifter i det ena systemet 
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gäller ändringen även i det andra systemet.

Genom att gå igenom uppdragsgivarens webbshops autentiseringsalgoritmer kunde jag skapa 
motsvarande algoritmer och se till att de sparade och läste samma sessionsvariabler med samma 
egenskaper. Det innebär i praktiken att jag dels fick tala om för systemet att använda kakor men 
framför allt att jag fick inkludera en algoritm för att läsa in, parsa och på nytt spara en eventuell 
kundvagn från webbshopen för att denna inte skulle försvinna ur användarens session vid ett besök 
på träningssidan.

5.2.4.5 Språkstöd

Systemet är byggt för att klara av översättning till flera språk. I  dagsläget finns komplett språkstöd 
enbart för svenska, men en översättning till engelska har påbörjats för att testa att språkstödet 
fungerar som det är tänkt.

Språkstödet är uppbyggt i två delar: en statisk och en dynamisk. Den statiska delen består av fraser 
som skrivs ut på samma ställe alltid, det vill säga fraser som är oberoende av vilken dynamisk data 
som visas och som hade kunnat skrivas direkt i HTML-koden för de olika sidorna om stöd för flera 
språk inte hade krävts. Den dynamiska delen är språkdata som relaterar till träningspassen eller dess 
kategorier eller moduler. Dessa fraser sparas, precis som det de relaterar till, i databasen.

Det innebär i praktiken att de statiska fraserna sparas i PHP-filer som är organiserade i kataloger 
efter vilket språk de tillhör. I varje språkkatalog finns en identisk uppsättning filer, en fil för varje 
vy som visas i systemet, med identiska uppsättningar språkvariabler. För att använda dess variabler 
börjar systemet med att skapa en instans av klassen language. I denna sätts en variabel för vilket 
språk som är aktuellt. Sedan laddar systemets vyer de språkfiler de behöver genom att anropa 
language-instansens load-funktion med språkfilens filnamn som argument. Efter att en språkfil har 
laddats in kan de fraser som finns i filen hämtas genom att anropa language-instansens get-funktion 
med variabelnamnet som argument.

De dynamiska fraserna som relaterar till data i databasen läses ut tillsammans med den data de 
relaterar till. När ett träningspass ska visas och användaren har valt att visa sidan på svenska så läses 
träningspasset ut ur databasen tillsammans med den svenska översättningen av träningspassets 
namn och beskrivning.

5.2.5 Användbarhet

Resultatet av användbarhetsutvärderingen var gott. Testgruppen uppskattade det enkla schemat och 
samtliga personer förstod direkt hur systemet fungerade och hur det var tänkt att användas, så 
uppdragsgivarens mål att skapa ett intuitivt gränssnitt verkar ha lyckats. Av de som genomförde 
testomgången kunde samtliga tänka sig att använda produkten när den blir klar.

Någon djupare analys av resultatet från användbarhetstestet har inte genomförts, men 
uppdragsgivaren samlade in testgruppens kommentarer och förbättringsförslag.
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6. Testning
Samtidigt som jag utvecklade systemet testkörde jag alla algoritmer genom att ge dem riktig data, 
om det var möjligt, eller påhittad data om underliggande funktionalitet inte var implementerad än. 
Jag lät sedan varje nyskapad algoritm skriva ut sin utdata och kontrollerade den mot vad den 
förväntades mata ut innan jag ansåg den som implementerad och godkänd. De flesta algoritmer 
testades dock bara med ett fåtal olika data och jag kunde därför inte vara säker på att algoritmen 
fungerade för alla tänkbara situationer. Denna risk motiverade jag som försvarbar med vetskap om 
att ytterligare tester skulle genomföras på det kompletta systemet och valde därför att inte lägga mer 
tid på detta område.

Så fort systemet hade nått en viss nivå av funktionalitet och stabilitet släppte uppdragsgivaren in en 
grupp med testanvändare i systemet. Testgruppen bestod av utvalda personer som passade in i 
produktens målgrupp och uppdragsgivarens mål med testet var framför allt att få reda på hur idén 
uppfattades och om systemet var så smidigt att använda som det var tänkt. Framför allt var detta test 
alltså inriktat mot användbarhetstestning, men på köpet fick vi även en avslutande testomgång av 
systemets funktion och stabilitet.

Testgruppen bestod av totalt 15 användare som använt produkten i olika omfång under 4 månader. 
När testgruppen först släpptes in i systemet var enbart de första fyra delmålen implementerade (se 
Övergripande metod), ytterligare funktionalitet introducerades för testgruppen i takt med att den 
implementerades. Denna testomgång anordnades av uppdragsgivaren och var egentligen inget som 
ingick i examensarbetet, men eftersom det utfördes parallellt med mitt arbete fick jag ta del av 
resultaten vilket jag kunde utnyttja till den avslutande utvecklingsfasen av produkten och denna 
rapport.

Under testperioden uppdagades två fel i systemet. Dessa fel upptäcktes inte under min simpla 
testprocess i samband med att systemet utvecklades eftersom båda de felaktiga delarna av systemet 
uppträdde som de skulle under de omständigheter som de testerna genomfördes under. Båda felen 
kunde åtgärdas med hjälp av felrapporterna från testperioden. Inga ytterligare felaktigheter 
påträffades under de 4 månader systemet testades och man bör därmed kunna anta att systemet är 
stabilt.

Efter perioden med användartest gjordes en avstämning med uppdragsgivaren för att kontrollera om 
kraven på produkten uppfyllts. Med hjälp av resultatet från användartestet och genom att själva 
testa systemet och navigera genom systemets användargränssnitt verifierade uppdragsgivaren att 
samtliga krav uppfylldes.
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7. Diskussion och slutsatser
15 användare har använt och testat produkten i olika omfång under 4 månader, vilket ytterligare 
beskrivs i kapitel 6. Användarna gillade produkten och uppdragsgivaren är nöjd med resultatet. 
Användarna var nöjda med de träningspassförslag de fick och uppskattade framför allt produktens 
gränssnitt. Under testperioden upptäcktes två buggar som omedelbart åtgärdades, utöver det har 
produkten presterat och fungerat precis som tänkt. Ur denna synpunkt har projektet genomförts 
felfritt.

Projektet började med ett antal val som påverkade hela projektet och hur det genomfördes. Bland 
annat valdes vilka programmeringsspråk och verktyg som skulle användas och om några ramverk 
skulle utnyttjas. PHP valdes som programmeringsspråk för den programkod som utgör den 
överlägset största delen av logiken och HTML tillsammans med CSS och Javascript valdes för att 
hantera presentationsdelen av produkten. Samtliga dessa val var väl motiverade och visade sig även 
väl lämpade för att genomföra projektet.

Lösningen på projektets svåraste problem, att synkronisera användardata och inloggning mellan 
projektets produkt och uppdragsgivarens webbshop fick en förhållandevis okomplicerad lösning 
som vid test har visat sig fungera väl. På grund av uppdragsgivarens planerade körmiljö för 
systemet lämpade sig lösningen väl och jag kan inte se att det skulle uppstå några problem. I och 
med att systemen delar på samma data blir synkronisering i dess egentliga mening inte nödvändig 
och båda systemen kommer alltid ha data som är aktuell. Dessutom blev problemet med att hålla 
data uppdaterad i båda systemen när en användare ändrar lösenord eller annan användaredata löst 
utan att behöva skriva en enda rad kod specifikt för detta ändamål.

Tyvärr medförde lösningen ovan att jag fick frångå min ursprungliga plan att använda InnoDB som 
databasmotor för samtliga produktens tabeller till förmån för MyISAM. Detta resulterar enligt min 
mening i en riskablare databas eftersom foreign keys inte har kunnat användas mellan tabeller med 
relaterade data, vilket du kan läsa om i avsnitt 3.3. Dock ska det såklart påpekas att jag, eftersom jag 
har varit medveten om problemet, har producerat all kod som arbetar mot databasen med detta i 
åtanke och sätt till att inga osäkra databasförfrågningar genomförs. På så sätt garanteras ändå att 
databasens relationer hålls intakta och några fel ska inte kunna uppstå.

7.1 Slutsatser

Produkten uppfyller alla de krav uppdragsgivaren har ställt och har under en 4 månader lång 
testperiod  utvärderats med godkänt resultat av samtliga testanvändare. Uppdragsgivaren är nöjd 
med den produkt som levererats och utifrån de resultat som redovisas ovan har detta examensarbete 
uppnått sitt syfte och visat att uppdragsgivarens koncept fungerar.

7.1.1 Krav

Samtliga krav från avsnitt 2.2.1 – 2.2.3 har uppfyllts och verifierats av uppdragsgivaren vilket finns 
beskrivet i kapitel 6. De uppgifter som uppdragsgivaren önskade få genomförda om ytterligare tid 
fanns och som återfinns i avsnitt 2.2.4 har inte genomförts helt enkelt för att tid inte fanns för detta.
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7.2. Framtida arbete

Då syftet med detta examensarbete var att bevisa att ett koncept fungerade och arbetet lyckades 
finns det många förutsättningar för fortsatt arbete med produkten. Resultatet av detta arbete blev 
enbart en kärna till den produkt som uppdragsgivaren önskar lansera så arbetet kommer att fortsätta 
med att bygga vidare på produkten, dels genom att  finslipa design och användargränssnitt men 
framför allt genom att lägga till ytterligare funktionalitet.

Eftersom det ska bli en kommersiell produkt vill uppdragsgivaren inte lämna några detaljer om 
vilken ytterligare funktionalitet som kommer att inkluderas i produkten.

7.2.1 Förbättringsförslag

Det finns ett par delar av produkten som skulle behöva förbättras och vidareutvecklas innan den 
släpps för användare. Framför allt är samtliga algoritmer för att hantera användarens 
nivåförflyttningar enbart anpassade för normalfallet, det vill säga de användare som passar in i 
träningsprogrammets mall. Alla personer tillgodogör sig inte träning på samma sätt och man bör 
därför kunna förutsätta att vissa kommer att behöva spendera mer eller mindre tid på vissa nivåer i 
träningsprogrammet.

För att erbjuda alternativ för de användare som inte riktigt passar in i träningsprogrammet borde 
man implementera en algoritm som övervakar användarens jobbighetspoäng. Om en användare 
rapporterar många pass som för jobbiga bör användaren antingen flyttas ner en eller flera nivåer och 
få ett meddelande om detta, alternativt få frågan om användaren önskar flytta ner.

Algoritmerna för nivåförflyttning som implementerats har dessutom bara stöd för förflyttning i 
positiv riktning. Om en användare blir sjuk eller av annan anledning inte följer träningsprogrammet 
alls utan låter bli att träna under en längre period kommer användarens kondition att sjunka så pass 
mycket att användaren inte längre klarar av sin aktuella nivå. Därför skulle en algoritm som 
övervakar hur pass väl användaren följer programmet behövas. Denna algoritm skulle, likt 
algoritmen ovan, antingen flytta ner användaren automatiskt och meddela detta, eller fråga 
användaren om en nerflyttning är intressant, om användaren har tränat för lite.

Systemet sparar egentligen bara en typ av data som är värd att skydda extra och det är användarnas 
person- och inloggningsuppgifter. Av dessa uppgifter är inloggningsuppgifterna de som är minst 
skyddade idag då de skickas okrypterat mellan server och klient när användaren loggar in i 
systemet. En vettig förbättring av systemets säkerhet vore därför att skydda denna trafik genom att 
låta inloggningsuppgifterna skickas mellan server och klient via HTTPS-protokollet istället för 
HTTP-protokollet som används idag.

När projektet inleddes valde jag att inte använda några ramverk, varken för PHP- eller Javascript-
koden. Dessa val kan jag i efterhand tycka borde ha utretts bättre. Systemet innehåller inte så 
mycket Javascript-kod och den största delen härstammar från biblioteket som hanterar drag-and-
drop-funktionaliteten så för den delen saknade jag inte ett ramverk, men PHP-koden växte snabbt 
till en stor mängd kod fördelad på ett antal filer som gör den på gränsen till svår att överblicka. 
Eftersom produkten antagligen kommer att byggas vidare på av uppdragsgivaren kommer både 
mängden kodrader och filer sannolikt att öka och ett annorlunda upplägg hade kunnat skapa bättre 
förutsättningar för detta.

Ett ramverk av typen MVC (Model-View-Controller) där logik och presentation är tydligt åtskild 
och koden är väl separerad i filer med tydlig mening tror jag hade gjort utvecklingsprocessen 
effektivare och framför allt gjort att koden idag hade varit lättare att överblicka och lättare för en 
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annan utvecklare att sätta sig in i.

7.3 Lärdomar

Under projektets gång har jag samlat på mig en del lärdomar. Dels har jag  förbättrat mina 
kunskaper om de programmeringsspråk jag använt, kanske främst Javascript eftersom det var det av 
de använda språken som jag tidigare använt minst. Utöver detta tar jag framför allt med mig två 
lärdomar: dels att den testmetod jag använde fungerar väl för denna typ av projekt och dels att 
tydligt definierade ramverk, som separerar logik från presentation och hjälper till att strukturera 
källkoden, antagligen är en bra idé att använda.

Med utfallet av den användbarhetsutvärdering och testperiod som genomfördes kan jag inte 
konstatera annat än att det var ett bra val att genomföra testningen på just detta sätt. Jag uppfattar 
det som att jag spenderade minimalt med tid på denna del av projektet men lyckades ändå upptäcka 
alla produktens buggar i god tid för att åtgärda dem innan produkten färdigställdes.

Den ursprungliga tidsplanen var uppenbarligen optimistisk eftersom jag hamnade efter redan under 
de första veckorna. Mot slutet av den förutbestämda tidsplanen hade jag nästan jobbat mig ifatt, 
men det planerade slutdatumet missades och efter det drog projektet ut ytterligare på tiden. 
Antagligen hade projektet gagnats av en mindre optimistisk tidsplan eller en annorlunda 
avgränsning då jag hade sluppit att stressa mig fram genom projektets delar för att nå de uppsatta 
målen.

Med en genomgång av hur den slutgiltiga källkoden är strukturerad och uppbyggd tror jag att ett väl 
valt ramverk hade kunnat hjälpa mig att göra detta bättre. Under projektets slutfas, när källkoden 
bestod av en stor mängd kodrader fördelade över flera filer, upplevde jag ibland källkodens struktur 
som mindre optimal och jag befarar att en utomstående utvecklare som ska sätta sig in i systemets 
uppbyggnad kan få lägga mer tid på detta än vad som kanske hade varit nödvändigt. Det ska dock 
påpekas att jag inte har upplevt källkodens struktur som något hinder under projektet och jag tror 
absolut att den är tillräckligt väl genomtänkt för att en utomstående ändå ska kunna sätta sig in i den 
och förstå den. Jag har under andra projekt använt ett MVC-ramverk för PHP som heter CodeIgniter 
och jag upplever detta ramverks struktur som lättare att hitta i när systemen blir tillräckligt stora och 
består av flera entiteter i databasen som återanvänds över flera sidor.
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Bilaga 1
Det designutkast som uppdragsgivaren levererade till projektet.
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Bilaga 2
Bilder på användargränssnittet.

Ett träningspass flyttas från kolumnen med förslag till schemat via drag-and-drop.

32



Linköpings Universitet
Instutionen för datavetenskap

När man hovrar över ett träningspass i schemat ser man ytterligare information.
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Ett träningspass rapporteras som genomfört.

Rapporten för ett redan genomfört träningspass.
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