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Sammanfattning 
Examenarbetesrapporten behandlar utvecklingen av ett modulbaserat informations-
hanteringssystem. Systemet ska inte bara byggas utan också konstrueras för att fungera som 
en eller multipla instanser (av applikationen) i den existerande portallösningen, vilken är 
utvecklad av företaget MindValue. Portalsystemet är ett verktyg som gör det möjligt för deras 
kunder, i samverkan med MindValue, att skapa sina egna portaler. 

Det som annars särskiljer det här systemet från många andra informationshanteringssystem 
är kategoriseringen av systemets information och möjligheten till fritextsökning bland 
informationssidornas (posternas) textbaserade filer.   

Utvecklingen av systemet har skett iterativt och inkrementellt. Det vill säga utveckling 
genom att iterera systemet genom att bygga det version för version, tills resultatet är det 
önskade. Fokus har legat framförallt på utvecklingen och inte lika mycket på 
dokumentationen. Teknologierna som använts under konstruktionen har varit PHP, XML, 
XSL, JavaScript, AJAX, SQL, med flera. Huvudanledningen till användningen av just dessa 
teknologier är att det är de som portallösningen använder sig av (vilket förenklade 
implementationen), men också för att de är öppna och kostnadsfria.  

Resultatet av examensarbetet blev ett webbaserat informationshanteringssystem som i 
skrivande stund används i en portal för en av MindValues kunder.  
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Abstract 

This degree thesis report considers the development of a module based information 
handling system. The system is not only to be built, but also to be constructed in order to 
function as one or as multiple instances (of the application) in a portal (web community). 
MindValue has developed a portal engine that functions as a tool to make the creation of 
own portals, together with MindValue, possible for their customers.  

The features that separates this system from many other information handling systems is the 
categorizing of the information in the system and the possibility to do free text searches 
among the information page’s (the post’s) text based files.  

The development of the system has proceeded iteratively and incrementally. In other words, 
development through iterating the system by constructing the system one version at a time 
until the result is as desired. The focus has been the development itself and not so much on 
the documentation. The technologies used during the construction have been PHP, XML, 
XSL, JavaScript, AJAX, SQL, among others. The main reason of using those technologies is 
that the same technologies are the ones used in the portal system (which simplified the 
implementation) but also that they are open and free of cost.  

The result of the degree thesis work is a web based information handling system that is 
currently used in one of the portals of a customer of MindValue.   
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I den här rapporten tas ett examensarbete upp som utfördes hos företaget MindValue. 
Examensarbetet handlade om att konstruera ett informationshanteringssystem för en 
existerande portallösning. 

Systemet kan beskrivas som ett webbgränssnitt för att ladda upp kategoriserad information 
(text, filer, mm) och ett sökgränssnitt innehållande fritextsökning (även för filer) för att hitta 
den information man söker, bland den redan uppladdade informationen. Informations-
hanteringssystemet ska fungera som en modul (applikation) till den existerande 
portallösningen som företaget har. 

Portallösningen kan beskrivas som ett web community. I det här fallet en webblösning där 
inloggade användare kan kommunicera med varandra på olika sätt via applikationer. 
Applikationer som finns är exempelvis blogg, forum, bildarkiv, PM-meddelande, 
rekryteringssystem och filarkiv. Användare kan även gå med i samt skapa grupper (som i sin 
tur har sina egna instanser av vissa av applikationerna). 

 

1.2 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes hos webbutvecklingsföretaget MindValue som ligger beläget i 
centrala Göteborg. (Källa till 1.2 Bakgrund och underrubriker: [10]) 

 

1.2.1 MindValues historia och en beskrivning av företaget 

MindValue beskriver sig själva som ”ett innovativt kunskapsföretag” (källa [10]). Områdena de 
arbetar inom är informationsteknik och mjukvaruutveckling. MindValue skapar produkter 
inom interaktion, kunskapshantering, affärsverksamhet och autentisering.  De riktar sig inte 
enbart mot företag och organisationer utan även privatpersoner, fastän det är hos företag 
och organisationer som fokusen ligger. MindValues produkter är baserade på Web 2.0 
teknologier1. Varje enskild portal kan skräddarsys efter behov eftersom funktionerna är 
modulbaserade.  

MindValue startades vid Chalmers School of Entrepreneurship. I november 2007 sålde MindValue 
portalen Chalmeristen.se till Chalmers och Chalmers Studentkår. Kunderna återfinns inom flera 
områden, från hobbyprojekt, till företag och statliga organisationer. MindValue har relationer 

                                                 

1 Web 2.0: Ett samlingsbegrepp för den nya generationens webbtjänster och affärsmodeller på webben. 
Kännetecknande för dessa är att användarna ska ha större möjligheter till interaktivitet och samarbete. 
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med företag och erbjuder deras produkter och tjänster genom sina kanaler. Några av kunder 
MindValue har är Academic Work, SKF, SEB, Unionen, FMR Bemanning och Göteborg Stad – 
Juridiska Enheten. 

 

1.2.2 Verksamhet 

Produkter 

Genom MindValues egenutvecklade portalmotor kan portaler/mötesplatser konstrueras och 
anpassas för många olika behov. MindValue har även utvecklat ett CMS (Content Management 
System). Med en sådan kan man bygga enkla webbsidor direkt via webben genom ett 
gränssnitt liknande en dokumenteditor (liknande Microsoft Word). Med deras Single Sign-On 
System2 kan flera system och funktioner kopplas ihop. Genom MindValues rekryteringssystem 
kan företag få en databas där arbetssökande personer kan registrera sitt CV inklusive 
personliga brev. Företag kan också använda rekryteringssystemet för att skapa och publicera 
platsannonser. 

 

Tjänster 

MindValue erbjuder olika marknadsföringsmöjligheter för företag genom sitt portalnätverk. 
Företag kan även via portalnätverket marknadsföra och sälja sina egna produkter och 
tjänster.  På MindValues rekryteringsportal CareerBase.eu kan företag annonsera efter 
medarbetare och beställa CV:n till både e-post samt direkt till sin databas om de har någon. 
Utöver dessa tjänster erbjuder MindValue också IT-konsulttjänster för utveckling, design och 
specialanpassning av mjukvara.  

 

1.3 Problemställning 

Informationshanteringssystem genom webbgränssitt har funnits mer eller mindre sen 
Internets början. Sökmotorer är ett av de mest uppenbara exemplen. Informationen på 
Internet indexeras och ibland även kategoriseras för en sökmotor. Wikipedia.org är ett bra 
exempel på ett informationshanteringssystem. Där läggs information upp som sedan 
indexeras och blir sökbar för användare.  

Eftersom företaget redan har en egen existerande portallösning med autentisering och 
användarrättigher krävs ett informationshanteringssystem som fungerar tillsammans med 
portallösningen utan att några större ändringar av denna ska behöva ske. Samma 

                                                 

2 Single sign-on (SSO): En metod för ett system som gör att en användare endast behöver logga in en gång 
för att för att nå flera system anpassade till tjänsten.  
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säkerhetsåtgärder skall alltså finnas även i informationshanteringssystemet. Systemet ska 
också konstrueras som en applikation (modul) till portalsystemet för att möjliggöra enkelt 
skapande av multipla instanser av informationshanteringssystemet för samma portalsystem. 

 

1.4 Mål 

I det här examensarbetet var målet att konstruera ett informationshanteringssystem för att 
passa företaget MindValues existerande portallösning. Genom att fungera modulbaserat för 
portallösningen ska systemet enkelt kunna läggas till eller tas bort. Användarrättigheterna 
från portallösningen ska också följa med över till informationshanteringssystemet. Detta 
innebär att olika användare ska ha tillåtelse att utföra begränsat antal operationer beroende 
på vilken användarnivå de har. Genom modularisering ska skapandet av multipla instanser av 
systemet förenklas vilket möjliggör att flera system kan användas för samma portal, till 
exempel ha ett system globalt samt möjlighet att skapa separata system för grupper inom 
portalen.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med informationshanteringssystemet är att MindValue ska ha systemet som en valbar 
applikation, vid konstruktionen av en portal i samarbete med en kund. Själva syftet med 
applikationen för en specifik portal är att information på ett strukturerat och enkelt sätt ska 
kunna lagras för att sedan på ett lika strukturerat och enkelt sätt kunna tas del av.  

 

1.6 Sammanfattad beskrivning av det utvecklade 
Informationshanteringssystemet 

Informationshanteringssystemet innehåller grovt sett dessa fyra gränssnitt: skapande av post, 
redigering av post, visning av post samt sökning och navigering bland de lagrade posterna.  

När användaren väljer att skapa en post (informationssida) får han/hon alltid börja med att 
välja vilken huvudkategori samt eventuella underkategorier han/hon vill placera posten 
under. Posten kan placeras under multipla kategorier. Om användaren inte hittar några 
passande kategorier kan han/hon själv skapa egna kategorier och addera dem till posten. 
Användaren ska sedan fylla i ett antal fält som handlar om informationen han/hon tänker 
ladda upp. Till exempel måste användaren ange sökord för att på så sätt möjliggöra enklare 
identifiering vid sökning. Vid skapandet kan användaren välja att fylla i information via 
gränssnittet och/eller ladda upp filer. Informationen och filerna kan användaren även välja 
att indexera (se 2.6 Indexering för förklaring), vilket möjliggör sökning. De olika typer av filer 
som kan indexeras är txt, doc och pdf. 

I redigeringsgränssnittet kan användaren sedan uppdatera sin post genom att ändra och/eller 
ta bort befintlig information eller lägga till ny information. Användaren kan även via det här 
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gränssnittet administrera kommentarer tillhörande posten, genom att ändra eller ta bort dem. 
Det går också att lägga till nya kategorier och filer här. 

För all information angående en post genereras en unik sida som visar informationen. På de 
här sidorna kan information om posten läsas, filer laddas hem och kommentarer läsas och 
ges. Dessutom kan navigering till tillhörande kategorier ske. Det är även här där behöriga 
användare kan välja att radera posten och därmed också allt tillhörande den. 

Sökningen och navigeringen har ett gemensamt gränssnitt. Här kan alltså användaren både 
navigera (bläddra) mellan olika kategorier samtidigt som han/hon kan skriva in en sökfras 
för att på ett snabbare sätt komma till rätt post (förutsatt att användaren vet vad han/hon 
letar efter). Användaren kan vid sökningen även välja om denna ska ske i den aktuella 
kategorin i navigeringen eller i samtliga kategorier i systemet samt om han/hon vill inkludera 
indexerade filer tillhörande vald/valda kategori/kategorier. I gränssnittet finns även 
möjlighet att byta till avancerad vy. Väljer användaren att göra detta får han/hon också 
tillgång till ett antal fält som begränsar postinformationen för att på så sätt öka relevansen 
bland de träffar man fått. Dessa fält kan till exempel vara sökord, rubrik, filinnehåll, 
datumintervall, mm. Om användaren navigerat till en kategori kan han/hon, om så önskas, 
direkt från det här gränssnittet länkas in till skapningsgränssnittet med den aktuella kategorin 
automatiskt tillagd till den nya posten. Han/hon kan även här, precis som i skapnings- och 
redigeringsgränssnittet, välja att skapa nya kategorier. Om användaren innehar rätt 
behörighet kan han/hon också välja att ta bort kategorier (inklusive alla underkategorier och 
poster med tillhörande information, filer och kommentarer).  

I figur 1 följer en representation av systemet med de olika gränssnitten som det innehåller: 

 

Figur 1: Representation beskrivande systemens struktur. 

 

1.7 Krav 

För examensarbetet fanns det två typer av kravkategorier. Först de funktionella kraven, d.v.s. 
vad systemet ska kunna utföra i form av funktioner. Sedan de tekniska kraven, d.v.s. vilka 
tekniker systemet måste använda samt på vilka plattformar (operativsystem och webbläsare) 
systemet ska fungera på.  

Portalsystemet

Övriga 
applikationer ... 

Skapande  
av post 

Redigering 
av post 

Visning 
av post 

Sökning/navigering 
bland poster 

Informationshanterings-
system 
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1.7.1 Funktionella krav 

De funktionella kraven kan delas in i tre versioner (iterationer). Version ett och två 
innehåller kärnfunktionerna och är av högsta prioritet. De måste därmed finnas med i det 
färdiga examensarbetet. Version tre har inte lika hög prioritet och kan påbörjas om tid finns. 
Version tre kan också, om företaget vill, modifieras och slutföras i efterhand.  

 

Version 1 

Här följer en lista över funktionskraven för den första versionen. 

• Användaren ska kunna lägga till kategorier samt underkategorier. Antalet nivåer ska 
vara dynamiskt. Det vill säga att det under huvudkategori A kan finnas till exempel 4 
undernivåer medan huvudkategori B har 8 undernivåer. 

• Användaren ska kunna lägga till och spara information. Det man ska kunna mata in 
per informationspost är: 

o Titel för posten. Obligatorisk. 

o Kortare beskrivning av posten. Ej obligatorisk. 

o Själva informationen. Ej obligatorisk. 

o Sökord som väl avspeglar innehållet. Obligatorisk. 

o Vilken huvudkategori och eventuella underkategorier som posten tillhör. 

• Användaren ska kunna redigera innehållet för informationsposter.  

• Det ska finnas ett enkelt sätt att kommentera informationsposter. 

• Historik ska visas över vem som har gjort ändringar och när. 

• Det ska finnas en enkel sökruta som vid användning söker igenom och träffar i titel, 
beskrivning, information samt sökord. 

• Användaren ska kunna bläddra upp och ner bland kategorinivåerna. 

 

Version 2 

Här följer en lista över funktionskraven för den andra versionen: 
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• Det ska finnas möjlighet för användaren att ladda upp filer till en informationspost i 
informationshanteringssystemet. Användaren ska kunna välja att göra informationen 
i vissa textbaserade filformat indexerade samt använda texten som själva innehållet i 
informationsfältet. Indexeringen är till för att möjliggöra sökning. Exempel på 
filformat som ska kunna tolkas är txt, doc och pdf. 

• Informationshanteringssystemet ska kunna användas på gruppnivå. 

• Det ska finnas avancerad sökning där man kan söka specifikt på de olika fälten som 
finns. 

 

Version 3 

Här följer en lista över funktionskraven för den tredje versionen: 

• Det ska finnas möjlighet för OCR-tolkning3 av uppladdade filer som inte innehåller 
ren text som kan utvinnas på annat vis. 

• WYSIWYG4-stöd ska läggas till som gör att användaren kan formatera texten de 
matar in på samma sätt som man kan göra i exempelvis Microsoft Word. 

• Modulen ska göras tillgänglig på användarnivå (det vill säga att varje användare ska 
kunna ha en egen instans). 

 

1.7.2 Tekniska krav 

Det existerande portalsystemet är uppbyggt runt PHP, XSL och MySQL. För att 
portalsystemet och applikationen med enkelhet ska fungera tillsammans ska även 
examensarbetet använda samma tekniker. Externa moduler till informationshanterings-
systemet behöver dock inte vara PHP-baserade utan det räcker med att de är körbara på 
Linux-baserade system. 

Informationshanteringssystemets webbgränssnitt ska vara anpassat för att fungera i Internet 
Explorer 6 och 7 samt Mozilla Firefox 1,5 och 2.  

                                                 

3 OCR-tolkning: Optisk teckenigenkänning som sker automatiskt. OCR står för Optical Character Recognition. 

4 WYSIWYG: WYSIWYG står för What You See Is What You Get. Det är en metod som använder sig av ett 
ordbehandlareliknande gränssnitt. Resultatet vid redigeringen blir detsamma som när dokumentet visas i en 
webbläsare. 

. 



 

- 
- 11 -

För övrigt måste sökningen skala bra även när mycket information finns lagrat i databasen. 
Därför kan externa skript, bibliotek eller program komma att behövas.  

 

1.8 Avgränsningar 

Funktionsmässigt valdes det att avgränsa examensarbetet till de tidigare beskrivna första två 
versionerna (se Version 1 och Version 2 under 1.7.1 Funtionella krav) och att endast i mån av 
tid påbörja den tredje versionen. 

När det kommer till indexeringen används det externa skriptet Sphider5 vid indexeringen av 
filer (txt, doc och pdf) och MySQL’s inbäddade funktion vid indexering av informationsfältet. 
Denna avgränsning gjordes för att sökningen skulle kunna skala bra. En indexerare är 
komplicerad att skriva och skulle bara i sig vara en mycket svår uppgift och väldigt 
tidskrävande, vilket definitivt inte rymde inom tidsramen för examensarbetet.  

Sökningen är begränsad till att vara en så kallad AND-sökning, d.v.s. sökningen matchar på 
hela strängar. Sökningen är en egen skriven funktion men använder också en extern funktion 
från Sphider för att söka igenom de indexerade filerna efter matchning.  

Avgränsningen för den tekniska delen är att systemet uppfyller kraven för tekniker och 
webbläsarstöd (angivna under 1.7.2 Tekniska krav).  

                                                 

5 Besök www.sphider.eu för mer information. 
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2 Tekniker 
Teknikdelen är teoretisk och i detta avsnitt kommer alla tekniker som användes under 
examensarbetet tas upp och förklaras. 

 

2.1 Märkspråk (markup languages) 

2.1.1 XHTML 

XHTML är en förkortning av eXtensible HyperText Markup Language och är ett så kallat 
märkspråk6 och det är en vidareutveckling av webbstandarden7 HTML (HyperText Markup 
Language). Det används för att strukturera olika typer av objekt t.ex. vanligtvis på en 
webbsida. (Källor till 2.1.1 XHTML: [1], [11], [12] och [24]) 

Det som skiljer mellan HTML och XHTML är det utökade stödet för XML. HTML tillåter 
att ett dokument är slarvigt skrivet men för att skapa kompabilitet till XML krävs det 
däremot att ett XHTML-dokument är välformaterat. Med välformaterat menas att 
dokumentet följer förbestämda regler och struktur utan undantag. I XHTML-dokument måste 
alla element alltid stängas (även tomma elementtyper) och element får inte heller nästlas så 
att de överlappar varandra. Eftersom XML är skriftlägeskänsligt krävs det att alla element- 
och attributnamn i ett XHTML-dokument är skriva med gemener. Attributnamn måste också 
inneslutas av antingen enkla eller dubbla citationstecken (’ eller ”) och de får heller inte 
förkortas eller förenklas. Det är alltså fel att skriva <INPUT checked> medan <input 
checked="checked" /> är det korrekta sättet att skriva det på.  

Som namnet avslöjar (eXtensible) är den stora avvikelsen att XHTML är utbyggbart till 
skillnad från HTML. Genom användning av namnrymder kan element och attribut som inte 
tillhör standarden användas. Två exempel på namnryder som kan blandas med XHTML är 
SVG (vektorgrafik) och MathML (matematiska uttryck). Utbyggbarheten är en stor 
förbättring jämfört med HTML där bara ett bestämt antal element tillåts.  

Författaren av ett XHTML-dokument bestämmer hur sidans struktur och logik ska se ut, 
medan det är den som läser som bestämmer hur det ska presenteras (m.h.a. exempelvis en 
webbläsare). Det har dock blivit allt vanligare att även författaren bestämmer hur det ska 
visas, detta genom att använda sig av stilmallen CSS (se 2.1.2 CSS). För att göra det hela mer 
interaktivt och dynamiskt är det även vanligt att författaren använder sig av någon form av 
skriptspråk, ofta JavaScript.  

                                                 

6 Märkspråk: Utrycks vanligen med den engelska termen markup language. Det är särskild text som finns i ett 
dokument men som sedan inte är visuell när dokumentet presenteras för en användare. Denna text utgör 
istället direktiv till programmet som presenterar dokumentet. Exempel på märkspråk är HTML och XML. 

7 Webbstandard: Term för att beskriva tekniker och standarder som används för webben. W3C är bland annat 
med och definierar dessa. 
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Det finns många olika webbläsare och dessa tolkar XHTML-koden på olika sätt. Detta har 
länge varit ett problem för webbutvecklare världen över. Det har dock vuxit fram en 
gemensam standard genom W3C8. Genom att utvecklare följer denna standard blir chansen 
större att webbläsaren kan tolka dokumentet rätt (givetvis beroende på hur 
standardmedveten webbläsaren är).  

Filer med tillägget .xhtml, .xht, .htm eller .html  kan vara XHTML-dokument (eller HTML). Ett 
XHTML-dokument är uppbyggt av element. Ett element innehåller både en start-tagg (t.ex. 
<BODY>) och en slut-tagg (t.ex. </BODY>). Varje element kan i sin tur innehålla flera 
element. Genom att kombinera element bygger författaren upp sin XHTML-struktur. Varje 
XHTML-dokument måste innehålla elementen <HTML> och <BODY>.  

Det finns fyra olika typer av element (i grundutförande utan namnrymd): 

• Strukturmärken beskriver syftet med texten. T.ex.: <h3>Min rubrik</h3>, rubrik i 
nivå tre. 

• Presentationsmärkning beskriver textens stil. T.ex.: <strong>fet text</strong>, gör 
texten fet. 

• Hyperlänkmärkningar länkar vidare i dokumentet eller till ett nytt dokument. T.ex.: 
<a href=”www.dn.se”>DN</a>. DN blir då en länk som vid aktivering öppnar 
adressen angiven i href.  

• Interaktiva element skapar objekt som användaren kan interagera med. T.ex. 
formulär, knappar m.fl. 

Elementen inom kategorierna strukturmärken och presentationsmärkning väljer ofta 
författaren idag att ersätta genom att använda sig av CCS:er, eftersom presentation och 
struktur då kan separeras, vilket är en stor fördel.  

                                                 

8 W3C: W3C står för World Wide Web Consortium. Det är en industrisammanslutning med över 500 medlemmar 
från ledande industrier, forskning och utveckling, standardiseringsorgan och regeringar samt EU. 
Verksamheten de tillsammans driver finansieras med statliga bidrag. W3C arbetar med att utveckla tekniska 
protokoll och standarder för webben. 
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Figur 2: Exempel på ett XHTML-dokument med CSS. 

I exemplet i figur 2 används de tre första typerna av tidigare beskrivna element. Som kan ses 
i exemplet finns det även div-element som använder sig av CSS:er för att formatera texten inom 
dessa element. Mer information om CSS:er finnes under nästkommande rubrik (2.1.2 CSS).  

 

2.1.2 CSS 

CSS står för Cascading Style Sheets och översätts enkelt till stilmall på svenska. En CSS 
beskriver hur presentationen av ett strukturerat dokument ska se ut, d.v.s. exempelvis 
typsnitt, färg och textstorlek. Tekniken används i syfte att anpassa utseendet med hänsyn till 
vilken typ av dator som används, vilket färgdjup och upplösning som är inställt, samt vilka 
typsnitt som är installerade på datorn. En stor fördel med CSS (jämfört med enbart HMTL) 
är att man enkelt och fritt kan ändra läge på element i form av bland annat bilder och text. 
(Källor till 2.1.2 CSS: [1], [13] och [24]) 

Oftast har ett HTML- eller XML-dokument ingen stilinformation utan består endast av en 
strukturerad text. Det är CSS:en som sedan bestämmer hur informationen ska presenteras, 
t.ex. i webbläsaren på datorn, i mobiltelefonen eller på utskriften.  

Det finns olika sätt att använda sig av CSS. CSS-koden kan läggas in direkt i style-taggen för de 
element som ska få ny stil. Alternativt kan en hel CSS-mall inkluderas i ett dokument genom 
ett link-element. Exempel på detta i figur 3 nedan. 

<html> 
<head> 
<title>Sidans titel</title> 
</head> 
<body> 
<h1>En huvudrubrik</h1><br/> 
Här står lite vanlig text <br/> 
<strong>Den här texten är fet</strong><br/> 
<div class=”huvudavdelning”> 

Allt inom den här div:en påverkas av CSS:en ”huvudavdelning” 
<br/> 

 <div class=”underavdelning1”> 
Allt inom den här div:en påverkas både av CSS:en för 
”huvudavdelning” och för ”underavdelning1”  
<br/> 

 </div> 
 <div class=”underavdelning2”> 

Allt inom den här div:en påverkas både av CSS:en för 
”huvudavdelning” och för ”underavdelning2”  
<br/> 

 </div> 
</div> 
 
<a href="http://www.dn.se/">Länk till Dagens Nyheter</a><br/> 
</body> 
</html> 
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Figur 3: Exempel på hur en CSS-mall kan länkas in. 

Fördelarna med att inkludera en hel mall är dels att det blir enklare att ändra designen i 
efterhand. Användaren sparar också bandbredd då designen cashas på hårddisken. En 
HMTL-tolk och XML-tolk hanterar style-element på olika sätt vilket gör att sidorna blir 
redundanta. CSS-filen main.css skulle kunna se ut som i figur 4. 

.huvudavdelning { 
color: red; 
font-size: 15pt; 
background-color: yellow; 
} 
 

.underavdelning1 { 
color: blue; 
font-size: 10pt; 
border: blue solid thin; 
} 
 

.underavdelning2 { 
color: green; 
font-size: 10pt; 
border: green solid thin; 
} 

 

Figur 4: Exempel på innehåll i en CSS-fil (main.css). 

Om main.css beskriven i figur 4 länkas in i XHTML-dokumentet som beskrivs i figur 2 skulle 
resultatet se ut som i figur 5. 

 

Figur 5: Hur XHTML-dokumentet skulle se ut i en webbläsare då CSS-filen länkas in. 

Om main.css däremot inte länkas in skulle en formatering inte finns med och resultatet skulle 
istället se ut enligt figur 6. 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheets/main.css"> 
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Figur 6: Hur XHTML-dokumentet skulle se ut i en webbläsare utan att CSS-filen länkas in. 

 

2.1.3 XML 

XML är en förkortning av eXtensible Markup Language. XML är ett 
dokumentstrukturdefinitionsspråk och en W3C-standard. Föregångaren till XML var SGML9 
som XML är en förenklad variant av. Syftet med XML är att göra strukturerade, enkla, 
generella och anpassade informationsdokument i form av ren text som kan både förstås 
maskinellt och av människor. Enkelheten gör att information smidigare kan hanteras och 
bytas mellan olika informationssystem. För att kunna hantera ett XML-dokument mellan 
systemen krävs att sändaren och mottagaren har en gemensam dokumentmall. I en sådan 
dokumentmall (DTD, se 2.1.4 DTD) finns beskrivet vilka element och attribut som ska få 
användas i XML-dokumentet. (Källor till 2.1.3 XML: [2], [3], [14], [15] och [24]) 

Många olika märkspråk baserar sig på XML eftersom det är så enkelt att bygga ut. Den stora 
skillnaden mellan XML och HTML är att XML används för att organisera och strukturera 
data medan HTML används mer för att presentera och visa data. Genom att använda sig av 
XSLT (se 2.2.3 XSLT) och XPath (se 2.2.2 XPath) kan man generera XHTML automatiskt 
utifrån ett XML-dokument, som sedan kan presenteras exempelvis genom en webbläsare.  

XML går ut på att man märker information inom taggar, för att sedan hämta ut 
informationen genom att anropa just den taggen. XML är skriftlägeskänsligt, d.v.s. det skiljer 
på stora och små bokstäver. Så <bok> är inte samma element som <Bok>. 

Första raden i ett XML-dokument är XML-deklarationen. I deklarationen anges vilken version 
av XML som används och eventuellt också information om teckenkodning och externa filer. 

                                                 

9 SGML: SGML står för Standard Generalized Markup Language och är ett format för strukturerad text. XML och 
HTML härstammar delvis från SGML. 
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Om man inte lägger till en deklaration används en förbestämd standard. XML-dokumentet är 
sedan uppbyggt av en struktur av taggar som i sin tur kan innehålla flera andra taggar, så 
kallade nästlade taggar. Varje tagg kan även ha flera attribut knutna till sig. Ett XML-
dokument måste alltid innehålla ett och endast ett rotelement. Ett rotelement är ett element 
som omsluter alla de andra elementen. I figur 7 följer ett exempel på ett XML-dokument för 
att tydliggöra. 

 

Figur 7: Exempel på ett XML-dokument. 

I exemplet i figur 7 finns information om de fordon som står på en parkering: vad det är för 
typ av fordon, vilken modell det är samt vem som äger fordonet. Första raden är XML-
deklarationen. Elementet <parkering> är rotelementet eftersom det omsluter alla andra 
element.  

 

2.1.4 DTD 

DTD står för Document Type Definition och är ett arv från SGML. DTD beskriver ett XML-
dokuments struktur och innehåller de element och attribut som får förekomma i XML-
dokumentet. Genom att använda en parser10 kan man kontrollera om XML-dokumentet följer 
DTD:n och om detta inte är fallet ger parsern ifrån sig ett felmeddelande. Ett nyare sätt att 
validera ett XML-dokumentet är att använda sig av ett XML-Schema. Ett schema är till skillnad 
från en DTD uppbyggt som ett normalt XML-dokument. (Källor till 2.1.4 DTD: [2] och [24]) 

En DTD för exemplet i figur 7 skulle kunna se ut som följande i figur 8. 

                                                 

10 Parser: kan översättas till tolk på svenska. Det är ett program (eller liknande) som analyserar data för att få 
fram en viss fördefinierad grammatisk tolkning av den.  

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<parkering> 
  <fordon typ="bil"> 
    <modell>Renault Clio</modell> 
    <ägare>Erik Eriksson</ägare> 
  </fordon> 
  <fordon typ="mc"> 
    <modell>Yamaha Ninja</modell> 
    <ägare>Sven Svensson</ägare> 
  </fordon> 
  <fordon typ="lastbil"> 
    <modell>Volvo FH12</modell> 
    <ägare>Anders Andersson</ägare> 
  </fordon> 
</parkering> 
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Figur 8: Exempel på en DTD. 

 

2.2 Språk som hanterar XML 

2.2.1 XSL 

XSL står för eXentsible Stylesheet Language. Det är en standard som används vid presentation, 
filtrering och transformering av ett XML-dokument så att det ska kunna visas i exempelvis en 
webbläsare. (Källor till 2.2.1 XSL: [2], [16],[17] och [24]) 

XSL består av fyra språk (delar) riktade till olika ändamål: XSL, XSLT, XPath och XSL-FO. 
XSL används för att utforma XML-presentationer, så att XML-dokumentet kan göras förståligt 
för mottagaren. XSLT används för att transformera XML-dokumentet till andra format eller 
till andra XML-dokument. Xpath används för att adressera delar av dokumentet genom att 
definiera XML-dokumentets delar eller mönster. XSL-FO används för att beskriva XML-
dokumentets utseende (layout).  

 

2.2.2 XPath 

XPath är en förkortning av XML Path Language. Det är som tidigare nämnts ett språk som, 
genom att definiera ett XML-dokumentets delar eller mönster, kan användas för att adressera 
delar av dokumentet. För att hitta rätt information anger man var element finns i hierarkin 
för XML-dokumentet samt sätter eventuella kriterier. Genom att bara ange sökväg navigerar 
man enkelt i trädstrukturen. XPath ingår till stor del i W3C-standarden för XSLT. (Källor till 
2.2.2 XPath: [3] och [24]) 

Om man vill hämta ut alla fordon som är motorcyklar från exemplet i figur 7 skriver man 
följande XPath (se figur 9). 

 

Figur 9: Exempel på XPath. 

 

2.2.3 XSLT 

XSLT står för eXentsible Stylesheet Language Transformation. XSLT är som tidigare nämnts ett 
språk för att transformera XML-dokumentet till andra format eller till andra XML-dokument. 

/parkering/fordon[@typ=’mc’]

<!ELEMENT parkering (fordon)*> 
<!ELEMENT fordon (modell, ägare)> 
<!ATTLIST fordon typ CDATA #REQUIRED> 
<!ELEMENT modell(#PCDATA)> 
<!ELEMENT ägare(#PCDATA)> 
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Man kan vid omvandlingen exempelvis bestämma vilka delar av information som ska tas ut, 
ändra ordningen genom sortering eller lägga till information. Det nya dokumentet som 
skapas behöver inte följa samma DTD eller XML-Schema som grunddokumentet. För att 
identifiera de objekt som ska transformeras används XPath. (Källor till 2.2.3 XSLT: [2], [3] 
och [24]) 

Den stora fördelen vid användning av XSLT är att man separerar representationen (XML) 
från presentationen (HTML). Informationen lagrad i XML-dokumentet kan alltså använda sig 
av olika XSLT-dokument för att på så sätt generera olika XHTML-dokument. Detta betyder att 
samma information kan presenteras på flera olika sätt beroende syften och möjligheter. Ofta 
används XSLT för att presentera samma information på olika sätt genom webbläsare, t.ex. 
beroende på vilken typ av användare som är inloggad. Om man vill skriva ut alla fordon på 
parkeringen från exemplet i figur 7 skriver man följande (se figur 10). 

 

Figur 10: Exempel på hur en XSL-fil hanterar XML:en från figur 7. 

XSLT-koden i figur 10 ger utskriften i tabell 1. 

Typ av fordon modell Ägare 
Bil Renault Clio Erik Eriksson 
Mc Yamaha Ninja Sven Svensson 
Lastbil Volvo FH12 Anders Andersson 

Tabell 1: Utskriften som XSL-filen i figur 10 genererar. 

 

2.3 PHP 

PHP står numera för PHP: HyperText Preprocessor (tidigare Personal Home Page). Det är ett 
mycket populärt skriptspråk som används för att skriva dynamiska webbsidor. PHP hämtar 
information från databaser med hjälp av SQL-satser som sedan behandlas och visas för 
användaren genom webbläsaren. Användaren väljer vad som ska utföras genom knappar, 
formulär mm. (Källor till 2.3 PHP: [4], [5] och [18]) 

<xsl:template match="/"> 
<table> 
   <tr> 
     <td>Typ av fordon</td> 
     <td>modell</td> 
     <td>ägare</td> 
   </tr> 
  <xsl:for-each select="parkering/fordon"> 
   <tr> 
     <td><xsl:value-of select=”@typ” /></td> 
     <td><xsl:value-of select=”modell” /></td> 
     <td><xsl:value-of select=”ägare” /></td> 
   </tr> 
  </xsl:for-each> 
 </table> 
</xsl:template> 
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PHP kan man skriva tillsammans med HTML genom att sätta PHP-koden inom taggar 
(<?PHP ?>) blandat med HTML-koden. Man kan sätta in flera sådana taggar på olika ställen 
i samma HTML-dokument. Allt som skrivs utanför taggarna tolkas som vanlig text, medan det 
som finns innanför taggarna tolkas som PHP-kod. Numera kan PHP-koden även helt 
separeras från HTML-koden, detta genom att använda sig av objektorienterad 
programmering.  

PHP används främst på webbservrar för att driva webbsidor och körs då direkt av en 
interpretator oftast utan att kompileras (kan även kompileras). 

PHP är en helt öppen programvara, därför finns det ett stort antal (och ständigt växande) 
nummer av färdiga bibliotek och funktioner som det går att ta del av kostnadsfritt. Exemplet 
i figur 11 visar en enkel kodsnutt skriven i PHP: 

 

Figur 11: Exempel på PHP-kod. 

Exemplet i figur 11 ger utskriften i figur 12 vid exekvering. 

 

Figur 12: Utskriften PHP-koden i figur 11 genererar. 

 

2.4 Skript 

2.4.1 DOM 

DOM står för Document Object Modelling. Det är en plattsforms- och språkoberoende 
objektmodell för att visa HTML- och XML-relaterade format. (Källor till 2.4.1 DOM: [19] och 
[20]) 

En webbläsare är inte tvungen att använda DOM för att kunna rendera en HTML-sida. Men 
för att kunna ändra en sida dynamiskt, m.h.a. exempelvis JavaScript, måste läsaren använda 

<?php 
$tal = 0; 
$max = 5; 
while ($tal < $max) { 
   if($tal = $max – 1) 
 { 
       echo”1”;  
 } 
   else { 
     echo "1 + "; 
        $tal = $tal + 1; 
 } 
} 
echo “ = ”.$tal.; 
?> 

1 + 1 + 1 + 1 = 4 
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DOM. Man kan säga att DOM är sättet för JavaScriptet att veta dess satta tillstånd för HTML-
sidan och webbläsaren.  

WC3 började utveckla DOM i början av 1990. DOM är uppbyggt av moduler som finns 
placerade i tre nivåer. Nivå ett och två anses helt färdigutvecklade, medan endast delar av 
nivå tre är det.  

 

2.4.2 JavaScript 

JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk utvecklat av Netscape11 som används för att göra 
sidan mer dynamisk och utöka funktionaliteten. Namnet JavaScript kan lätt förvirra då det 
inte har något gemensamt med programmeringsspråket Java. Namnet kommer från ett 
samarbete som Netscape hade med Sun Microsystems12och namnet valdes främst av 
marknadsföringssyfte. (Källor till 2.4.2 JavaScript: [6] och [28]) 

JavaScript används mest på klientsidan och exekveras därför i webbläsaren. Det kan även 
användas, mer sällsynt, på serversidan där skripten kan sköta anslutningar till databaser för 
att hämta information.   

JavaScript arbetar mot ett gränssnitt som nämnts tidigare, kallat DOM. Ett JavaScript kan 
ligga inbäddat i HTML-dokumentet eller inkluderas. JavaScript används oftast till enklare 
operationer för att skapa effekter så som visa eller dölja delar av sidan, kontrollera fält i 
formulär mm. Nedan i figur 13 visas ett exempel på ett JavaScript: 

                                                 

11 För mer information om Netscape besök http://netscape.aol.com/. 

12 För mer information om Sun Microsystems besök http://www.sun.com/. 
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Figur 13: Exempel på ett JavaScript samt hur det läggs in och anropas från ett HTML-dokument. 

Beroende på vilken tidpunkt på dagen skriptet ovan (figur 13) anropas kommer tre olika 
meddelanden att ges.  

 

2.4.3 AJAX 

AJAX är en akronym för Asynchronous JavaScript and XML och är ett samlingsnamn för ett 
antal olika tekniker som kan användas tillsammans för att bygga webbapplikationer med 
bättre interaktivitet än som annars inte är möjligt. Teknikerna är: DOM, JavaScript, HTML, 
CSS och XML. Utöver dessa används också XMLHttpRequest som bidragit mest till att göra 
AJAX till så pass populärt som det är. XMLHttpRequest-objekt tillåter JavaScript att göra anrop 
till webbservern utan att webbsidan behöver laddas om. Tekniken som gör det möjligt är 
egentligen inte så ny utan har funnits tidigare för Internet Explorer men då i formen av 
ActiveX-kontroller. (Källa till 2.4.3 AJAX: [25]) 

Den främsta fördelen med AJAX är snabbheten. Detta eftersom sidans design inte behöver 
laddas om då något ändras, utan det hämtas endast ny information från servern då skripten 
exekveras. Den största nackdelen är att navigeringen med framåt- och bakåtknappen i 
webbläsaren inte fungerar som vanligt eftersom ingen historik lagras.  

 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function visa_meddelande(){ 
 var datum = new Date(); 
 var timme = datum.getHours(); 
 if (timme<12) 
 { 
  alert("<b>God morgon!</b>"); 
 } 
 else if (timme>12 && timme<20) 
 { 
  alert("<b>God dag!</b>"); 
 } 
 else 
 { 
  alert("<b>God natt!</b>"); 
 } 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<form> 
<input type="button" value="Få en hälsning!" 
onclick="visa_meddelande()" > 
</form> 
</body> 
</html> 
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2.5 Databaser 

I examensarbetet användes relationsdatabasen MySQL, frågställningsspråket SQL och 
skriptspråket PHP. Det är populärt att använda just dessa tre tekniker och de utgör 
tillsammans en effektiv och kraftfull kombination. (Källor till 2.5 Databaser och 
underrubriker: [5], [21], [22] och [33]) 

 

2.5.1 MYSQL 

MYSQL är en typ av relationsdatabas, vilken är en databas med data ordnad i tabeller. 
Tabeller kan vara antingen vara entiteter eller relationer. En entitet är ett objekt med attribut 
(exempelvis en person med namn och ålder). En relation är hur två eller flera tabeller 
relaterar till varandra (exempelvis kan en person äga en bil). 

Varje tabell är ordnad i rader och kolumner. Varje kolumn måste innehålla data av samma 
datatyp (såsom text, siffror och booleans), man säger då att datatyp är en restriktion. 
Relationer kan ha restriktioner inom varje relation men även mellan varandra. En restriktion 
är ett sätt att begränsa vilken data som får förekomma i relationerna. En vanlig restriktion är 
en nyckel som ser till att det inte kan förekomma någon kopia (duplikat) av ett objekt. De 
flesta relationer innehåller en primärnyckel (primary key), d.v.s. en nyckel som säkerställer att 
objektet är unikt i relationen.  

 

2.5.2 SQL 

SQL är en akronym för Structured Query Language. Det är ett standardiserat språk som används 
för att ställa frågor till en relationsdatabas. Frågorna kan vara att hämta, ändra, lägga till och 
ta bort data/tabeller från databasen. Låt oss säga att utskriftstabellen från figur 11 heter 
parkering och ligger i en relationsdatabas av typen MySQL. Ett exempel med en SQL-fråga, på 
hur man skulle kunna hämta all information ur tabellen och sortera den efter ägarnamn 
alfabetiskt, skulle kunna se ut enligt figur 14. 

 

Figur 14: Exempel på en SQL-fråga. 

 

SELECT * FROM parkering ORDER BY ägare DESC;
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2.5.3 Entity-relationship model 

Entity-relationship model förkortas och översätts enkelt ER-modell. Den här modellen använder 
sig av relationsscheman, beskrivande en databas, för att modellera systemets behov och krav 
enligt top-down modellen13.  

Diagrammen som skapas genom den här metoden kallas ER-diagram. I dessa diagram visas 
den strukturerade datan genom en konceptuell och semantisk representation, d.v.s. att man 
ritar objekt motsvarande de olika delarna som databasen ska bestå av.  

Det första steget som utförs är att dela upp informationen som ska vara med i databasen i 
tänkbara entiteter och bestämma av vilka typer (text, tal, mm) informationen ska vara. 
Tänkbara relationer mellan de olika entiteterna tas sedan fram. Entiteterna och relationerna 
mappas sedan till en visuell representation. Det finns många olika notationer som används 
för att göra detta men för ett informationssystem används ofta den så kallade klassiska 
modellen. 

Den klassiska modellen består av bland annat entiteter. Dessa entiteter kan lättast beskrivas som 
substantiv, t.ex. en bil, ett kök, en kommentar eller en forumtråd. En entitet ritas ut som en 
rektangel (se figur 15). 

  

Figur 15: Exempel på två entiteter. 

Modellen består också av relationer. En relation beskriver hur två entiteter relaterar till 
varandra. Relationer kan beskrivas som verb, t.ex. har, skapar eller ges. Dessa ritas ut som en 
romb med anslutande linjer till de entiteter som relationen är emellan (se figur 16). 

 

Figur 16: Exempel på en relation mellan två entiteter. 

För att representera informationen som databasen innehåller används attribut. Både entiteter 
och relationer kan ha attribut. Attribut representeras i modellen som ellipser med anslutande 
linje till den entitet eller relation den tillhör (se figur 17). Exempel på attribut kan vara: 
datum, namn eller värde.  

                                                 

13 Top-down modellen: Den här modellen börjar med att först formulera en överblick av systemet och 
specificerar subsystemen för systemet i grova drag. Varje subsystem specificeras sedan i detalj och eventuella 
ytterligare subsystem tas upp. Processen fortsätter tills hela specifikationen är reducerad till enbart baselement.  

kommentar forumtråd

kommentarforumtråd 
har 
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Figur 17: Exempel på hur attribut till en entitet/relation representeras. 

Nästan alla entiteter (med undantag för de som klassas för svaga) måste innehålla ett attribut 
som kan identifiera raden som unik, vilket sker genom en så kallad primärnyckel. Det attribut 
som betecknar den nyckeln understryks. Relationerna, entiteterna och attributen i 
diagrammet betecknar inte enskilda objekt utan instanser av objekt. Linjerna som 
sammanbinder objekten ritas ut på olika sätt beroende på hur sambanden är. Om alla objekt 
i en entitet måste vara med i relationen dras en dubbel linje, annars dras en enkel. Beroende 
på hur de annars relaterar till varandra (en till flera, flera till flera eller en till en) så sätts 
tecknen 1, N och M ut vid början respektive slutet på linjen. I figur 18 visas ett mer 
komplett exempel. 

 

Figur 18: Exempel på hur en databasstruktur representeras genom ett ER-diagram. 

 

2.6 Indexering 

Indexering av text och dokument i en databas innebär att informationen modifieras och 
lagras med en annan typ av datastruktur än tidigare. Exempelvis kan en text kortas ned, 
orden som beskriver innehållet plockas ut och delas in i olika tabeller. Anledningen till att 
man vill indexera är för att öka snabbheten och prestandan vid sökningar efter dokument 
matchande sökfrasen. Utan indexering av dokumenten skulle sökfunktionen behöva söka 
igenom varje dokument för sig efter matchning. Bland mycket lagrad information är därför 
indexering väldigt användbart. (Källor till 2.6 Indexering och underrubriker: [9], [29] och [31]) 
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2.6.1 Metoder för indexering 

Två vanliga metoder för indexering är inverted index och forward index. 

Inverted index används vanligtvis i sökmotorer eftersom den är snabb på att hitta matchningar 
mot sökfrasen och på att beräkna relevansen till dessa. Anledningen till snabbheten är att 
metoden sparar alla indexerade ord i en och samma tabell (ordbok). I ordboken finns alla 
ord som har indexerats och inget ord förekommer två gånger. Denna ordbok kan sedan 
användas för att hitta och hämta dokumenten associerade till varje ord i sökfrasen. I princip 
fungerar metoden som i tabell 2. 

Ord Dokument 
jag 1,2,3,4,5 
heter 3,4,6 
Bosse 2 

Tabell 2: Exempel på strukturen för inverted index. 

Exemplet i tabell 2 är av typen boolean index och kan därför endast avgöra vilka dokument 
ordet tillhör (ingen övrig information om ordet) och inte heller beräkna någon rankning. 
Exemplet kan dock utvidgas med fler tabeller innehållande ytterligare information, såsom 
frekvens av hur ofta ordet förekommer i ett dokument och positionen av just det ordet i 
dokumentet. Sådana fakta kan användas för att ge varje ord en vikt som senare används vid 
beräkningen av rankning för matchande dokument mot en sökfras under en sökning.  

I både inverted index och forward index används en så kallad parser för att hämta orden ur 
dokumenten. Beroende av typ på dokument används ofta olika parsers. När parsern hämtat  
orden gås de igenom av indexeraren och de relevanta orden för sökningar läggs in databasen. 
Dessa relevanta ord är ord som identifierar dokumenten, d.v.s. vanliga meningsbyggnadsord 
och annat rensas bort. Exempel på ord som rensas bort kan vara: har, är, i, hade eller var.  

I en forward index metod lagras en lista innehållande ord, som identifierar ett dokument, för 
varje dokument. Ett förenklat exempel på hur informationen lagras kan ses nedan i tabell 3. 

Dokument Ord 
1 Jag, heter, Bosse 
2 Bosse, heter, mannen, därborta 
3 Jag, flyger, igenom, öknen, där borta 

Tabell 3: Exempel på strukturen för forward index. 

Fördelen med forward index är att det går snabbare att indexera ett dokument eftersom varje 
ord som går igenom parsern samtidigt lagras. Nackdelen är givetvis att det går långsammare 
att sedan söka igenom de lagrade dokumenten.  

Något som är mycket vanligt är att kombinera dessa två metoder. Först byggs ett forward 
index som sedan sorteras och transformeras till ett inverted index. Genom kombinationen får 
man fördelarna från båda metoderna.  
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2.7 Säkerhet 

Endast den säkerhet som rör informationshanteringssystemet tas upp, eftersom det är den 
säkerheten som har implementerats under examensarbetets gång. Anledningen till att endast 
den säkerheten har implementerats är att informationshanteringssystemet fungerar som en 
applikation till portalsystemet. (Källor till 2.7 Säkerhet och underrubriker: [18], [30], [34], [35] 
och [36]) 

Säkerhet finns i många olika aspekter. Det kan vara inom autentisering, d.v.s. att en 
användare måste logga in för att komma åt ett system eller liknande. Inloggningsuppgifterna 
lagras i databasen och lösenordet krypteras. Säkerhet finns också inom aspekten integritet. 
Med det menas att en användare inte kan komma åt privat information lagrad av andra 
användare om inte dessa tillåter det. En annan viktig del är skyddet mot attacker utifrån. 
Attacker utifrån kan ske på flera olika sätt, några av de vanligaste är SQL-injektioner och Cross 
Site Scripting. 

 

2.7.1 Behörigheter och rättigheter 

Med behörigheter menas att bara den personen som loggar in i systemet kan ändra lagrad 
information som är kopplad till just den identiteten. Med ändringar menas lägga till ny, ta 
bort eller modifiera information. Identiteten kan i sin tur vara kopplad till en grupp av andra 
identiteter och har då även rättigheter att modifiera information inom gruppen. 

En person kan utföra olika många och betydande operationer beroende på vilken nivå av 
behörighet personen har. Exempel på behörigheter kan vara: administratör, gruppmedlem, 
ägare, m.fl. Behörigheter kan även kombineras och överlappa varandra, t.ex. överlappar en 
superadministratör en administratör.   

Tekniskt fungerar det enligt följande: en användare loggar in i systemet och blir då tilldelad 
sitt ID (identitetsnummer), som är unikt för just den användaren. Detta ID kan aldrig 
användaren eller en eventuell attackerare se eller ändra. När ID:et tilldelas, lagras det i en 
sessionsvariabel. Sessionsvariabeln är inte heller den åtkomlig för användaren eller för en 
attackerare. Medan sessionen är aktiv bibehålls sessionsvariabeln och användaren har tillgång 
till att se all personlig information och till att ändra den om så önskas. När en användare ska 
utföra en operation testas så att ID:et som vill utföra operationen stämmer med det som är 
lagrat i sessionsvariabeln samt om användarens ID uppfyller behörighetskraven för just den 
operationen. Dessa tester utförs varje gång en användare ska utföra en operation.  

 

2.7.2 SQL-injektioner 

SQL-injektioner är ett sätt att utnyttja de säkerhetsproblem som finns vid arbete genom någon 
form av applikation mot en databas. Det är ett vanligt säkerhetsproblem men trots det finns 
det fortfarande många webbutvecklare som inte är medvetna om hur SQL-frågor kan 
manipuleras.  
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Attacken uppstår i samband med att en användare (attackeraren) skickar in extra parametrar 
till en databasfråga, utan att systemet transformerar databasfrågan (genom att ta bort skadliga 
tecken). Genom att på detta sätt anpassa parametrarna kan en användare bland annat gå 
förbi inloggningar samt manipulera data, såsom att ändra, ta bort eller lägga till information. 
Beroende på hur frågan ser ut och vad som adderas till den, kan många olika konsekvenser 
fås.Vad som bland annat kan hända är att frågan vid exekvering inte returnerar något, att den 
returnerar information som den från början inte var tänkt att kunna returnera, att hela 
tabeller tas bort eller att en superanvändare med möjlighet att ändra det mesta skapas. 
Vanliga tecken som brukar anses som skadliga är bland andra bindestreck (-), apostroftecken 
(’), semikolon (;), staket (#). Dessa tecken kan göra om frågor på olika sätt. Exempelvis kan 
semikolon tillsammans med staket både avsluta en fråga och kommentera bort allt i frågan 
efter staketet. 

Nedan i figur 19 följer en enkel SQL-fråga: 

 

Figur 19: Hur SQL-frågan exekveras i en PHP-applikationen. 

Som du kan se körs frågan utan att transformera name till en säker variabel. Tänk dig att 
attackeraren för in följande (figur 20) istället för name. 

 

Figur 20: Den skadliga texten som injiceras. 

SQL-frågan skulle då bli enligt figur 21. 

 

Figur 21: Hur SQL-frågan skulle se ut efter injektionen. 

En sådan fråga skulle hämta alla rader från tabellen employees istället för bara en rad (den för 
det inskrivna namnet). Just denna injektion kan verka harmlös men om det var hemlig 
information som hämtades eller om frågan hade varit en UPDATE eller en DELETE 
istället för en SELECT hade konsekvenserna kunnat vara mycket värre. 

För att förebygga injektioner måste en transformering till i applikationen som inhämtar 
information och använder den för att bygga upp SQL-frågorna. Vid transformeringen av 
informationen rensas variabeln från de tecken som skulle kunna orsaka skada. Apostrofer 
sätts sedan runt den nu rena variabeln. Ett alternativ till transformering är att helt neka 
åtkomst till databasen när potentiellt skadliga tecken förekommer. 

 

$result=mysql_query('SELECT * FROM employees WHERE name = 
"'.$_GET['name'].'"') ; 

" OR 1 OR name = " 

SELECT * FROM employees WHERE name = "" OR 1 OR name = "" 
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2.7.3 Cross Site Scripting 

Cross Site Scripting förkortas vanligtvis XSS. XSS är ett säkerhetsproblem som vanligtvis 
utnyttjas till att försöka komma åt information man inte annars ska kunna komma åt eller till 
att förstöra en webbsida exempelvis genom att ändra utseendet. Det handlar ofta om att få 
användare att klicka på länkar som utför annat än vad de utger sig för att göra. T.ex. kan 
attackeraren skicka en länk som automatiskt skickar inloggningsuppgifter i ett mail till en 
användare som sedan klickar på den i tron på att den är ofarlig. Attackeraren kan då logga in 
som användaren och få tillgång till användarens uppgifter och användarens behörigheter att 
utföra operationer. 

Det finns tre distinkta typer av XSS-attacker. Dessa är ihållande, ej ihållande och DOM-baserade. 

 

Ihållande 

En ihållande attack kallas också HTML-injektion eller en andra gradens XSS-attack. Det är den 
mest kraftfulla av de tre olika typerna. En sådan här attack inträffar då HTML-kod lagras 
genom att attackeraren för in den i ett formulär eller liknande på en webbsida. När den sidan 
som visar den lagrade HTML-koden sedan öppnas av en användare körs den lagrade HTML-
koden, d.v.s. om webbsidan inte använder sig av någon HTML-avkodare (vilket många 
webbsidor inte gör). Exempelvis tillåter många forum och gästböcker användare att skicka in 
HTML-kod.  

Den här svagheten är ofta mer betydande än andra typer eftersom attackeraren bara behöver 
göra en HTML-injektion för att påverka ett stort antal användare. Genom en sådan här attack 
kan attackeraren lyckas infektera hela webbapplikationen med ett XSS-skriptande virus. 

En injektion behöver inte ske genom själva webbapplikationen. Det kan också ske indirekt 
genom att webbapplikationer kan ta emot data från andra håll, såsom e-post och loggar. 
Detta kan i och för sig bara hända om datan inte först HTML-avkodas innan den sedan visas i 
webbapplikationen. 

 

Ej ihållande 

De ej ihållande attackerna är den vanligaste typen av XSS-attack. Dessa säkerhetshål kan visa sig 
när någon utför en sökning genom en sökfunktion på en webbapplikation. I många sådana 
sökfunktioner visas ofta vad personen har sökt på i den dynamiskt genererade sökresultats-
sidan. Om personen istället för en vanlig söksträng matar in HTML-kod och genereringen av 
sökresultatssidan inte HTML-avkodar inmatningen så inträffar en sådan attack (i och med att 
skriptet då exekveras).  

Det här kanske inte verkar så farligt eftersom personen bara kan utföra attacken på den sidan 
som visas för just han/hon själv. Attackeraren kan dock få andra personer att på något sätt, 
exempelvis genom en länk i ett mail, gå till en URL där en sådan tidigare nämnd sökning 
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direkt sker vid laddningen av sidan. Om detta inträffar så kommer attacken att drabba även 
den personen.  

 

DOM-baserade 

DOM-baserade attacker kallas också för lokala XSS-attacker. Anledningen till att de kallas lokala 
är för att själva svagheten där säkerhetshålet kan uppstå ligger på klientsidan. Oftast sker 
attacken genom att JavaScript exekveras lokalt hos användaren genom attackerarens egen 
webbapplikation. Som i de andra typerna av attacker börjar även denna med att offret luras 
till att klicka på en länk (URL) som i det här fallet tar offret till attackerarens egen 
webbapplikation. De JavaScript som är skrivna i attackerarens webbapplikation exekveras 
lokalt och hämtar parametrar från URL:en som offret följde och attacken är därmed ett 
faktum.  

 

2.7.4 Skydd mot attacker 

Det enklaste sättet att skydda sig mot de attacker då injektioner sker (ihållande och ej ihållande) 
är att avkoda inputet från HTML-kod. Det gör man genom att ta bort eller ersätta de tecken 
och teckenföljder som identifieras som typisk HTML-kod. Exempel på sådana tecken kan 
vara de som omsluter en tagg, d.v.s. de två tecknen större än och mindre än ( <,  > ). Den 
här lösningen är som nämnt väldigt enkel att tillämpa men inte att rekommendera för alla 
fall, eftersom det ibland är önskvärt att webbapplikationen ska kunna ta emot HTML-kod 
som input. I många forum och webmail är detta en del av själva funktionaliteten. Vad som 
istället kan göras är en mycket svårare lösning som går ut på att identifiera enbart den del av 
skriptet som skulle kunna utgöra en fara. Svårigheten att göra detta kommer sig av att 
HTML och närliggande standarder är väldigt flexibla och komplexa vilket gör det nästan 
omöjligt att uppnå hundraprocentig säkerhet. Avkodningen fungerar då genom att en 
funktion med algoritmer antingen avfärdar trasig HTML-kod, för varje specifik webbläsare 
förstår hur den trasiga HTML-en ska tolkas eller lagar och formaterar om HTML-koden på ett 
korrekt sätt.  

En ej ihållande XSS-attack kan göras då en användare lämnar en webbapplikation utan att 
logga ut. Vissa webbapplikationer använder sig nämligen av så kallade cookies14 som lagrar 
sessionsinformation för användaren. Om då användaren inte loggar ut korrekt ligger cookien 
kvar en viss tid innan den tas bort automatiskt. Eftersom skript på klientsidan (t.ex. 
JavaScript) oftast har tillgång till dessa cookies inriktar sig attackeraren på att stjäla dem för att 
kunna utnyttja den lagrade informationen tillsammans med skript. För att skydda sig mot 
den här typen av attack kan webbapplikationens cookie kopplas till IP-adressen för den 

                                                 

14 Cookies: Cookies översätts till kaka på svenska. En cookie är en textbaserad datafil som sparas på en besökares 
dator om webbplatsen han/hon besöker begär det. De används till att ge besökaren tillgång till diverse 
funktioner på webbsidan. 
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användaren som från början loggade in med den. Som en komplettering kan också 
sessionstiden, d.v.s. tiden efter hur länge användaren förblir inloggad efter att ha lämnat 
sidan på inkorrekt sätt, begränsas för att minska chanserna att attackeraren hinner stjäla 
cookien. Dessa skydd är dock bara riktigt effektiva om attackeraren inte sitter bakom samma 
web proxy15 (eller liknande) som användaren. Om de sitter bakom samma finns det olika sätt 
som användaren fortfarande kan komma åt användarens cookie. Med andra ord finns det 
inget hundraprocentigt skydd mot dessa attacker heller. 

Ett ytterliggare skydd mot injektioner är att validera datan som förs in i exempelvis ett 
formulär i en webbapplikation. Låt oss säga att formuläret bland annat tar in en e-postadress 
och ett telefonnummer. Validationen fungerar då så att varje fält bara accepterar de typer av 
tecken som kan bilda en e-postadress respektive ett telefonnummer. En e-postadress måste 
innehålla ett snabel-a (@) samt minst en punkt och ett telefonnummer består enbart av 
siffror och är av vissa bestämda längder. Dessa kriterier läggs då in i validatorn för varje 
sådant fält. Om inputen inte uppfyller kriterierna ges exempelvis helt enkelt ett 
felmeddelande och formuläret sänds ej.   

Den mest radikala lösningen för att skydda sig mot DOM-baserade attacker är att konstruera 
webbapplikationen så att den inte alls använder sig av skript som körs på klient-sidan. 
Användaren kan då välja att helt avaktivera skriptning eller för vissa webbläsare avaktivera 
skriptning på domän-basis och på så sätt vara skyddad. Det finns dock fortfarande metoder 
som attackeraren kan ta till mot sådana applikationer. Exempelvis går det att använda 
HTML-kod innehållande taggar så som <iframe> eller <object>, vilka kan utföra liknande 
operationer som lokala skript.  

 

2.8 Portalstruktur 

Portalsystemet MindValue har utvecklat är uppbyggt i olika behörighetsnivåer. Innan 
inloggning har skett på en portal kan en användare endast komma åt allmän information, 
såsom kontaktinformation, allmänna bloggar, mm. Utöver det finns det tre 
behörighetsnivåer: globalnivå, gruppnivå och användarnivå.  

När användaren loggar in på portalen kommer han/hon till portalens globala nivå. Från den 
här nivån kan användaren komma åt de instanser av applikationer som är gemensamma för 
alla användare, t.ex. forum, bildarkiv, mm.  

Användaren kan från den globala nivån välja att gå in en grupp och då gå över till 
gruppnivån. En grupp kan antingen vara definierad som öppen eller stängd. I en stängd 

                                                 

15 Web proxy: Istället för att en användares webbläsare hämtar sidor direkt från Internet så skickas en begäran 
om sidorna från webbläsaren till en proxy server i det egna nätverket. Proxyn hämtar sedan innehållet från sidorna 
på Internet och levererar det till användarens dator.   
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grupp kan endast medlemmar till gruppen komma åt gruppens applikationer och 
information (för att läsa, ta bort eller lägga till). I en öppen grupp räcker det med att 
användaren är inloggad på portalen för att få komma åt gruppens applikationer. Användaren 
måste dock vara medlem i den öppna gruppen för att få utföra andra operationer än att bara 
läsa information.   

Varje användare har också en egen sida där användarens egna applikationer finns, detta är 
användarnivån. Applikationer kan här läggas till eller tas bort. På den här nivån är det endast 
användaren själv som får komma åt användningen av dessa applikationer. Andra användare 
kan dock i vissa fall läsa information från dem, såsom på bloggen. 

Det finns även administratörer och superadministratörer. Den som har startat en grupp är 
ägare och administratör för den gruppen (statusen kan även lämnas över eller delas med till 
andra medlemmar). Som administratör får användaren behörighet att ändra och/eller ta bort 
information tillagd av andra medlemmar.  

En superadministratör har rättigheter att ändra och/eller ta bort all tillagd information i hela 
portalen.  
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3 Analys 
I analysavsnittet kommer det att beskrivas hur arbetet fortskridit. Även motiveringar till 
valda tekniker och till begränsningar tas upp under detta avsnitt.  

 

3.1 Genomförande 

3.1.1 Förstudier 

Innan examensarbetet påbörjades lästes kravspecifikationen igenom. Teknikerna som angavs 
i den studerades genom referenslitteratur både i böcker samt på Internet. Tutorials från 
Internet studerades och en miljö sattes upp för att köra små skript och program.  

När det sedan var dags att börja med examensarbetet inledde VD:n för MindValue med att 
introducera företaget. Han gick igenom alla företagets produkter och tjänster som de 
tillhandhåller sina kunder. Han förklarade också hur företagets affärsidé fungerar, hur deras 
affärsplan såg ut samt vad de eftersträvade att uppnå i framtiden. 

De första dagarna ägnades sedan åt att sätta upp en fungerande utvecklingsmiljö och åt att 
planera examensarbetet tidsmässigt och utförandemässigt. Tillsammans med handledaren 
gicks kravspecifikationen igenom och varje moment togs upp noggrant. Förslag på hur 
funktionerna skulle fungera och hur de kunde konstrueras diskuterades så att rätt mängd av 
tid skulle kunna planeras in för varje moment. 

De första veckorna spenderades till att sätta sig in i företagets programmeringsmetoder och 
kodstruktur. Med det menas hur deras portalsystem och existerande moduler till 
portalsystemet är uppbygga. Detta gjordes för att få en förståelse av hur informations-
hanteringssystemet skulle kunna integreras med portalsystemet på smidigaste sätt. Under 
dessa veckor ägnades det också tid till att studera material på Internet och böcker över hur 
indexering skulle kunna lösas. I kravspecifikationen fanns förutom det redan nämnda också 
grova skisser på hur gränssnitten för de olika delarna av informationshanteringssystemet 
skulle kunna se ut. Dessa skisser gjordes under denna period om för att bli tydligare och för 
bättre rymma de funktionaliteter som fanns i kravspecifikationen.  

Under examensarbetets skrevs det veckodagbok. För varje vecka antecknades vad som hade 
utförts, problem som uppstått och hur de hade lösts samt övrig relevant information.  

 

3.1.2 Systemstudier 

Som tidigare nämnts, finns det en uppsjö av olika typer av informationshanteringssystem. 
Målet med examensarbetet var inte bara att konstruera ett system som på ett smidigt sätt 
fungerade tillsammans med portallösningen, utan också att systemet i sig fungerade på bästa 
sätt i förhållande till kraven på det. Av den anledningen studeras olika typer av indexerare 
samt sökmotorer.  
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Gällande indexerare behövdes en som fungerade teknikmässigt tillsammans med teknikerna 
för applikationen och portalen, men som också gav bra skalbarhet samt gärna innehöll någon 
typ av viktning av orden i dokumenten (som skulle vara indexerbara). Viktning innebär att 
varje ord tillhörande dokumentet som indexeras ges en vikt (poäng). Vid en sökning på en 
sökfras vägs vikterna för varje ord i sökfrasen ihop för varje dokument innehållande ord från 
sökfrasen. Utifrån det ges de matchande dokumenten en olika hög rankning beroende på hur 
väl sökfrasen matchar med orden och ordföljden. 

Eftersom smidigheten och användarvänligheten för sökningsgränssnittet ansågs viktig för 
systemets helhet lades den största tyngden vid systemstudien på att hitta en design med en 
smidig navigering mellan de olika dokumenten. Efter studie och vägning av för- och 
nackdelar för flera olika sökapplikationer valdes att ett sökgränssnitt innehållande både 
möjlighet till bläddring och till sökningen simultant, skulle vara den mest passande lösningen.  

Själva skapandet och redigeringen av en post (informationssida) var mer rättframt. Där var 
det mer en fråga om hur formulären skulle vara konstruerade rent utseendemässigt så att de 
var logiska och enkla att följa.  

 

3.1.3 Tidsplanering  

Efter att ha diskuterat varje moment med handledaren fanns en uppfattning om hur lång tid 
varje moment uppskattningsvis skulle kunna ta. Momenten placeras sedan in versionsvis i 
tabeller och tidsåtgången i dagar fylldes i. Utifrån dessa tabeller skapades sedan en mer 
lättöverskådlig tidsplanering. Vartefter examensarbetet fortskred gjordes små ändringar 
kontinuerligt i tidsplaneringen. Den slutgiltiga planeringen (med ändringar) som följts visas i 
figur 22 här nedan. 

 

Figur 22: Förenklad representation av tidsplaneringen för examensarbetet. 

Med Start menas den tiden som ägnades åt litteraturstudier, design och åt att sätta sig in i hur 
systemet skulle konstrueras för bästa integration med portalsystemet. För att se vad som 
ingick mer detaljerat i varje version hänvisas till kapitlet 1.7 Krav. Milstolparna visar att en fas 

vecka Fas 
1 - 36 Planering 
2 - 37 Start 
3 - 38  
4 - 39 Version 1 
5 - 40  
6 - 41  
7 - 42  
8 - 43 Reserv, dokumentation 
9 - 44 Version 2 
10 - 45  
11 - 46  
12 - 47  
13 - 48  
14 - 49 Reserv, dokumentation 
15 - 50  

Milstolpe 1 

Milstolpe 2 

Milstolpe 3 



 

- 
- 35 -

har avslutats och att det är dags att dokumentera en sammanfattning av den (förutom efter 
startfasen). 

Genom hela examensarbetet följdes planeringen upp och justeringar gjordes då arbetet 
överskred den avsatta tiden. Som kan ses fanns det extratid inplanerad efter varje version för 
detta syfte. Om inte arbetet skulle överskrida tiden kunde den inplanerade tiden ägnas åt att 
dokumentera och sammanfatta varje version.  

Planering täcker den tid då informationshanteringssystemet konstruerades. Mellan mitten av 
vecka 51, 2007, och mitten av vecka 1, 2008, (totalt 2 veckor) hade jag julledighet. 
Resterande tid av januari 2008 var tänkt till att slutföra rapporten.  

 

3.1.4 Användbarhetskrav 

Utöver de funktionella och tekniska kraven som angavs i under kapitlet 1.7 Krav fanns även 
andra användbarhetsaspekter.     

Snabbheten vid navigering i systemet var en viktig sådan aspekt. Bilder, ikoner och övrig 
grafik i systemet är därför komprimerade och anpassade för webben. 

Logiken i applikationen är också den planerad för att vara tydlig och användarvänlig. 
Placering av komponenter är i den ordning som de oftast används i. Alternativen i 
navigeringen varierar också beroende på vilka behörigheter användaren har. Felmeddelanden 
med beskrivning av felet och ibland också instruktioner ges vid felaktig användning av 
applikationen, exempelvis om en användare glömt fylla i ett obligatoriskt fält vid skapande av 
en post. Genvägar/snabbnavigering (länkar) finns också mellan de olika gränssnitten i 
applikationen, t.ex. länk till skapande av en post under en specifik kategori från sök- och 
navigeringsgränssnittet. 

 

3.1.5 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingsverktyg 

Den mest centrala delen i utvecklingsmiljön är utvecklingsverktyget. Under examensarbetet 
har Eclipse16 använts som utvecklingsverktyg. Eclipse är ett verktyg som framförallt används 
till att utveckla programvara i programmeringsspråket Java. Eclipse är dock en öppen 
programvara och är utbyggbart genom moduler för att passa till flera olika områden.  

Till Eclipse har det använts moduler med stöd för PHP och övriga användbara 
webbutvecklingsspråk såsom XSLT och JavaScript. Under examensarbetet kördes det under 

                                                 

16Besök http://www.eclipse.org/ för ytterligare information om Eclipse.  
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operativsystemet Windows Vista, men går även att använda i t.ex. Linux, Mac OS och Solaris. 
Något som är väldigt bra med Eclipse är att verktyget har stöd för många olika 
funktionaliteter såsom: färgmarkering av kod, automatisk indentering, kodassistering (gissar 
variabel och funktioner), möjlighet att växla mellan att visa och dölja delar av koden, 
understrykning av kod (beroende på olika villkor) samt förslag på lösningar vid problem. En 
annan faktor som underlättar arbetet är att Eclipse även har en inbyggd klient för SVN17, 
vilket gör att man kan hämta och uppdatera källkod från en SVN-server. Den sistnämnda 
funktionen användes nästintill dagligen under implementationsdelen av examensarbetet.  

Anledningen till att Eclipse valdes till utvecklingsverktyg var att det hade stöd för alla tekniker 
samt att alla funktionaliteter underlättade arbetsgången. Enda nackdelen med Eclipse är att 
verktyget är resurskrävande, men eftersom merparten av examensarbetet utfördes på en ny 
och kraftfull dator blev denna nackdel aldrig till något problem.  

 

Server och databas 

Under utvecklingen behövdes även en webbserver för kommunikation och en databas för att 
lagra all information. Båda dessa kan köras lokalt vilket gör utveckling möjlig utan att 
anslutning till Internet behövs. Förutom fördelen att inte behöva ansluta till Internet så går 
testningen smidigare och snabbare, eftersom steget att flytta datan mellan en annan server 
och databas försvinner. Att köra databasen lokalt går bara så länge applikationen inte är 
beroende av uppdaterad data från andra applikationer. Det går i och för sig att då och då 
ladda hem all uppdaterad information. Under examensarbetet valdes dock att köra databasen 
lokalt, så länge den inte alls var integrerad med resten av portalen. Anledningen var att det 
inte var några problem med upprättning av anslutning till databasen samt att det var mer 
stimulerande att arbeta då informationen i databasen uppdaterades kontinuerligt. 

För att hantera databas och server installerades XAMPP18(X, Apache, MySQL, PHP and Perl). 
XAMPP är ett programpaket som innehåller webbservern Apache, relationsdatabasen 
MySQL, de nödvändiga PHP-klasserna samt administrationsverktyget PhpMyAdmin.  

PhpMyAdmin användes under skapningen av tabeller och inläggningen av data i databasen. 
Det fungerar på ett enkelt sätt genom att använda sig av ett webbgränssnitt för att utföra alla 
operationer. Däremot användes ett annat administrationsverktyg, MySQL Query Browser, för 
att testa SQL-frågor och för att övervaka databasen. Valet att använda två olika 
administrationsverktyg gjordes för att de fungerade olika bra på olika användningsområden. 

                                                 

17 SVN: SVN är en förkortning av Subversion och är ett versionshanteringssystem. Ett sådant system håller reda 
på förändringar och historik för ett projekt. Man kan backa tillbaka mellan versioner samt se vem som gjort 
vilka ändringar. Systemet möjliggör samarbete på ett projekt oberoende av var utvecklarna befinner sig i 
världen.  

18 Besök http://www.apachefriends.org/en/xampp.html för ytterligare information om XAMPP.  
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Medan PhpMyAdmin var mer komplext med inbyggda funktioner var MySQL Query Browser 
enklare och snabbare. 

 

Webbläsarverktyg  

För att underlätta testning och felsökning installerades de två webbläsarverktygen Mozilla 
Firebug19och Web Developer Toolbar20. Med dessa verktyg kan man se exakt vad som händer 
direkt i webbläsaren under användande av applikationen. Man kan bland annat se hur 
JavaScript anropas, om objekt placeras rätt genom CSS:en samt se vilket och var i ett HTML-
formulär du är när du fyller i ett fält på sidan. 

Både dessa installerades under Mozilla Firefox eftersom det var den webbläsaren som 
framförallt användes under löpande funktionalitetstester av kod. Applikationen testades 
givetvis även kontinuerligt i både Internet Explorer 6 och 7, men då mer för att kontrollera 
kompabilitet.  

 

Övrigt 

För bildhantering användes bildbehandlingsprogrammet GIMP21 (GNU Image Manipulation 
Program). GIMP är enkelt, kostnadsfritt och kunde utföra den bildbehandlingen som var 
nödvändig under examensarbetet.  

 

3.1.6 Användarvänlighet och Effektivisering 

För att slippa uppdatera hela webbapplikationen (inklusive design) vid varje liten operation 
användes teknikerna JavaScript och AJAX. Genom att användaren slipper vänta på 
nerladdning av sidan varje gång ökar hela applikationens användarvänlighet och effektivitet.  

 

JavaScript 

JavaScript används till många olika operationer i systemet. De används exempelvis till att 
visa/dölja objekt, kontrollera att fält i formulär är korrekt ifyllda innan de sänds, visa 

                                                 

19 Besök https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843 för ytterligare information om Mozilla Firebug. 

20 Besök https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60 för ytterligare information om Web Developer 
Toolbar. 

21 Besök http://www.gimp.org/ för ytterligare information om GIMP. 
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hjälpinformation och förklaringar, hålla koll på att information i fält förblir satta om något 
fel skulle inträffa innan formuläret sänds samt ge varningsmeddelanden. JavaScript har dock 
en begränsning som innebär att de inte kommunicerar med databasen när de körs på klient-
sidan. Men eftersom JavaScript inte används i det syftet, utan bara för att snabba på och göra 
det enklare för användaren, fyller det ändå sin funktion väl.  

Om inte JavaScript hade använts skulle systemet varit tvunget att anropa en PHP-fil som 
sedan skulle genomföra en omladdning av hela sidan igen fast med ett något förändrat 
utseende. Den senare lösningen skulle innebära en längre laddningstid för användaren då 
mer data (även den som var samma som innan omladdningen) skulle behöva skickas fram 
och tillbaka mellan användarens klient och servern. Med JavaScript undviks detta, vilket är 
anledningen till att det används. Det finns dock säkerhetsnackdelar som tidigare tagits upp 
under kapitlet 2.7 Säkerhet. Mer om hur dessa säkerhetshål förebyggs finns att läsa om under 
kapitlet 3.2 Säkerhet. 

 

AJAX  

Som tidigare nämnt är AJAX ett samlingsnamn för flera olika tekniker som används 
tillsammans för att öka interaktiviteten. Nyckeldelen till den ökade interaktiviteten för AJAX 
gentemot andra tekniker (såsom enbart användning av JavaScript) är XMLHttpRequest-objekten. 
Dessa objekt möjliggör kommunikation med databasen genom anrop av PHP-filer från 
JavasScripten i AJAX. I informationshanteringssystemet används AJAX i just det syftet.  

Vid val och skapning av kategorier i postskapningsgränssnittet och redigeringsgränssnittet 
används både JavaScript och AJAX. JavaScripten sköter döljning/visning av objekt medan 
AJAX hämtar ut de olika underkategorierna som läggs in i rullgardinen beroende på vilken 
kategori man befinner sig under. Det AJAX utför skulle naturligtvis kunna utföras genom 
att anropa en PHP-fil och ladda om sidan. Anledningen till att AJAX används är att det gör 
processen mycket effektivare. Det AJAX genomför är att skapa en eller flera anslutningar 
mellan användarklienten och servern, utan att användaren märker något. Genom de här extra 
anslutningarna anropas PHP-filer som i sin tur anropar databasen. När det sedan är slutfört 
skickas den resulterande datan (genom samma anslutning som innan) tillbaka till servern och 
sedan vidare till användarens klient för att visas genom hans/hennes webbläsare.  

På det här sättet kan en sida uppdateras med information från databasen utan att ladda om 
sidan. Användningen av AJAX bidrar till effektivisering både för användaren och ofta även 
för utvecklaren. Detta sker genom att applikationen blir snabbare i och med den minskade 
trafiken mellan klient och server samt att det krävs färre rader kod för att utföra samma 
operation.  

 

3.2 Säkerhet 

De säkerhetsaspekter som informationshanteringssystemet hanterar är de inom områdena 
behörigheter och rättigheter, SQL-injektioner samt Cross Site Scripting. Den övriga säkerheten 
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(inloggning, server, mm) ärver systemet från portallösningen på grund av att systemet 
fungerar som en applikation till en portal. De olika behörighetsnivåerna portalsystemet har 
finns beskriva under 2.8 Portalstruktur. 

 

3.2.1 Behörigheter och rättigheter 

För att begränsa varje användares tillgång till information och tillåtelse att utföra operationer, 
bestämdes och implementerades rättigheter för applikationen.  

Rättigheterna är olika för den globala applikationen och för varje grupps applikation. 

 

Global nivå 

För att alls komma åt den globala applikationen krävs det att man är inloggad som en 
användare till portalen. 

 

Applikation 

För applikationen har superadministratörer, skapare av applikationen samt ägare av 
applikationen fulla rättigheter. Med fulla rättigheter menas: ta bort applikationen, poster, 
kommentarer samt redigera samtliga poster inklusive kommentarer. 

 

Post 

Uppladdaren och ägaren av en post har fulla rättigheter till just den posten, d.v.s. ta bort 
posten eller kommentar till posten samt redigera allt innehåll inklusive kommentarer. En 
användare har rättigheter till att skapa en post och då bli uppladdare (samt även ägare om så 
önskas) till just den posten. Användaren kan även välja att utse en annan användare som 
ägare till sin post. Som användare får han/hon annars kommentera en post samt ta bort sina 
kommentarer om de ligger underst för den posten. 

 

Gruppnivå 

För att alls komma åt en grupps applikation krävs det att man är inloggad som en användare 
till portalen samt att man är medlem i gruppen (om det är en stängd grupp).  
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Applikation 

Gruppadministratörer är de som har rätt att skapa en ny gruppapplikation samt ta bort en 
existerande. Gruppadministratörer är alltså ägare och skapare till modulen och har därmed 
fulla rättigheter till modulen samt alla poster. 

 

Post 

Det finns två typer av grupper, öppna och stängda. Dessa har olika rättigheter.  

 

Öppna grupper 

Alla användare som är inloggade får komma åt de öppna gruppernas applikation och läsa 
poster, kommentera poster, samt ta bort sina kommentarer om de ligger underst. 
Medlemmar av den öppna gruppen får även skapa poster och kategorier samt redigera/ta 
bort de poster som de står som uppladdare eller ägare till, inklusive att redigera/ta bort 
kommentarerna till dessa poster.  

 

Stängda grupper 

Enda skillnaden för stängda grupper jämfört med öppna grupper är att användare som ej är 
medlemmar i gruppen inte alls får komma åt modulen. 

 

3.2.2 SQL-injektioner 

PHP tillhandahåller en funktion för att hantera användarinput i form av MySQL. Funktionen 
definieras enligt figur 23: 

 

Figur 23: Tillhandahållen funktion i PHP som kan användas för att hantera användarinput i form av 
MySQL. 

Funktionen tar inputet och rensar bort alla potentiellt farliga tecken, lägger till snedsträck (/) 
före och efter strängen, och returnerar sedan den ofarliga strängen redo att stoppas in en 
SQL-fråga. Anledningen till att den lägger till snedsträck är att inputet inte ska kunna tolkas 
som en SQL-fråga utan istället som en serie tecken, d.v.s. en sträng.  

Genom att exekvera funktionen för alla input (POST- och GET-variabler) till applikationen 
skyddas den på ett enkelt sätt mot de flesta SQL-injektioner. En skicklig attackerare kan dock 

mysql_real_escape_string(string unescaped_string[, resource 
link_identifier]) 
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fortfarande lyckas utföra vissa otillåtna frågor men på det här sättet begränsas i alla fall vad 
attackeraren kan utföra och konsekvensernas verkan minskas därmed också.  

 

3.2.3 Cross Site Scripting 

För att skydda mot alla typer av HTML-injektioner anropas en metod tillhörande 
portalsystemet på all relevant indata. Metoden ersätter vissa extra besvärliga HTML-entiteter. 
De övriga entiteterna konverteras till vanlig text med hjälp av tillhandahållna metoder från 
PHP.    

Skydd mot ej ihållande XSS-attacker som utnyttjar cookies behövs inte, eftersom varken 
informationshanteringssystemet eller portalsystemet lagrar någon information i dessa. Så om 
en attackerare skulle komma åt en cookie finns där inget att stjäla. I portalsystemet finns det 
även en begränsning för hur länge sessionsvariablerna finns kvar efter att en användare har 
lämnat sidan utan att logga ut på korrekt sätt. En sådan tidsbegränsning försvårar även den 
för attackeraren.  

 

3.3 Indexering 

I examensarbetet användes dels MySQL's inbäddade indexerare samt PHP-skriptet Sphider’s 
indexerare. För informationsfältet för en post i databasen användes den inbäddade 
indexeraren, detta eftersom fältet endast bestod av vanlig text. För de indexerbara filerna 
(txt-, doc-, och pdf-filer) användes Sphider’s indexerare (inklusive parserna catdoc samt pdftotext) 
eftersom texten där var tvungen att först utvinnas ur filerna samt att Sphider har en bra 
rankningsfunktion och kunde skala bra vid mycket lagrad information i databasen. Sphider är 
en indexerare som är konstruerad med metoden inverted index (se 2.6.1 Metoder för indexering).  

En annan lösning hade kunnat vara att endast använda externa program eller bibliotek för att 
utvinna själva informationen ur filerna för att därefter lagra dem i ett fält och använda 
MySQL’s inbäddade indexerare. Anledningen till att den lösningen inte användes var att den 
inbäddade indexeraren hade sina begränsningar: antalet ord texten får innehålla är begränsad, 
rankningen är inte tillräckligt bra och indexeraren är även välkänd för att ha problem att 
skala vid väldigt mycket lagrad information.  

Att skriva en indexerare i sig är bara det ett mycket svårt examensarbete, så för att begränsa 
och inrikta på examensarbetets mål gjordes beslutet att inte konstruera en egen. Ett alternativ 
till detta hade kunnat vara att konstruera en förenklad indexerare eller att inte indexera alls. 
Resultat hade då med all säkerhet varit mycket långsammare. 

 

3.4 Databasen 

Databasen som använts är, som tidigare nämnt, en relationsdatabas av typen MySQL.  
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Det första som gjordes vid designen av databasen var att bestämma vilken information som 
databasen behövde innehålla. Sedan skissades det på hur informationen kunde delas upp. 
Informationen som hörde ihop och tillsammans kunde identifieras med ett unikt id (Primary 
key) delades in i tabeller. Exempelvis kan all information som kopplas ihop med en post 
läggas i en tabell med ett unikt Post-ID för varje rad. Det är väldigt viktigt att vara noggrann 
och ägna tid till designmomentet. Det lönar sig nämligen när man sedan ska arbeta med 
databastabellerna vid programmering.  

Tabellskisserna optimerades sedan genom att göra om strukturen efter 1:a, 2:a och 3:e 
normalformen. Då placerades så kallade Foreign key’s in i tabeller. En Foreign key är en nyckel 
som skapar en relation genom att hänvisa till föräldratabellen (tabellen där nyckeln är Primary 
key). Förutom dessa, skapades under normaliseringen även tabeller enbart innehållande 
nycklar från två olika tabeller. Dessa tabeller skapades i syfte att förenkla relationerna mellan 
de andra tabellerna. En annan företeelse som också sker under normaliseringen är 
eliminering av duplikat data, dock bara av den data som inte är nycklar. 

Normalisering kan även ske på högre nivåer. Vid allt mer djupgående normalisering delas 
informationen upp i färre tabeller och den fysiska platsen som datan tar minskar. Det man 
dock ska tänka på är att om man normaliserar för mycket försvinner struktur och dessutom 
kan SQL-frågorna för att hämta ut data bli svåra att konstruera. Det gäller därför att begränsa 
sig till en lagom nivå där tabellstrukturen fortfarande är tydlig och enkel att hantera, vilket 
också gjordes vid designen under examensarbetet. 

När sedan all data och deras förhållanden var bestämda upprättades ett ER-diagram över 
databasen. ER-diagrammet användes till att få en god visuell överblick över databasen samt till 
att utvinna vilka verkliga fält och tabeller databasen kommer att innehålla. Nedan i figur 24 
följer ett förenklat exempel på en del av databasen: 

 

Figur 24: Förenklat ER-diagram på en del av databasen för informationshanteringssystemet. 
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ER-diagrammet i figur 24 är som synes förenklat. Det är bara förhållanden mellan entiteterna 
som är utritade, d.v.s. en till flera (1-N), flera till flera (N-M) samt en till en (1-1). Hade varje 
förhållande mellan entiteterna samt relationerna och deras attribut ritas ut skulle exemplet bli 
mycket otydligt. Foreign key’s är utmärkta med en stjärna (*) i figur 25. Antalet attribut, 
relationer och entiteter är också begränsade eftersom hela databasstrukturen för 
informationshanterings-systemet inte får lämnas ut. Bland annat saknas hur strukturen för 
hur applikationshantering, sökord, filer och indexering ser ut. Exemplet ger ändå en 
tillfredställande bild av hur systemet i enkelhet är uppbyggt, vilket fyller syftet med exemplet. 
Utifrån ER-digrammet kan följande tabeller sedan utvinnas (se figur 25): 

 

Figur 25: Tabellerna som kan utvinnas från ER-diagrammet i figur 24. 

De utvunna tabellerna (figur 25) förs sedan in i databasen. 

 

3.5 Utvecklingsprocess 

Under utvecklingen av applikationen har modellen BUP (Basic Unified Process) använts. BUP 
är en förenklad och mer flexibel version av UP (Unified Process). De flesta optionella 
momenten från UP är borttagna och flera andra moment har förenats. De utmärkande 
delarna av UP är dock fortfarande med i BUP, d.v.s. iterativ utveckling, utveckling driven av 
användningsfall och användarscenarion, riskhantering samt fokusering på programmerings-
konstruktion. Anledningen till förenklingen är att få en bättre anpassad modell för väldigt 
små projekt. (Källor till 3.5 Utvecklingsprocess: [7], [26], [27] och [32]) 

UP ingår sedan i sin tur bland modellerna och teknikerna under samlingsnamnet Agile 
(lättrörliga metoder). Dessa tekniker och metoder är konstruerade speciellt för att passa 
systemutvecklingsprojekt i flera olika storlekar och omfång.  

Metoderna i Agile är alla av typer som klassificeras inom iterativ och inkrementell utveckling, 
det vill säga utveckling genom att iterera projektet genom att bygga det versionsvis tills 
resultatet är som önskat. Det är en mycket populär utvecklingsprocess, inte minst inom 
mjukvaruutveckling. I figur 26 beskrivs det allmänna tillvägagångssättet vid den här typen av 
utvecklingsprocess. 

Post(post-ID, titel, beskriving, datum, information) 
Kommentar(kom-ID, post-ID*, titel, text) 
Historik(post-ID, text, datum) 
Kategori(kat-ID, namn, nivå, förälder) 
Tillhör(post-ID, kat-ID) 
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Figur 26: Bild som beskriver tillvägagångssättet vid iterativ och inkrementell utveckling. 

Projekt börjar med en planering och går sedan in i en cykel. Cykeln börjar med en 
specificering av krav. Därefter analyseras delarna och utförandet av projektet designas utefter 
de specificerade kraven. Efter detta kommer själva implementationsdelen då allt som innan 
planerats och designats utförs. Om projektet i detta läge anses som klart avslutas det och 
sätts i bruk, annars går projektet vidare till en testfas för att sedan utvärderas efter hur testen 
gick. Planeringen uppdateras sedan och nya krav tas fram, osv. Cykeln upprepas tills 
projektet anses som klart (vanligtvis då alla krav är uppfyllda och systemet fungerar som det 
ska).  

Eftersom examensarbetsprojektet kan anses som väldigt litet och i detta fall anpassat efter 
iterativ utveckling, ansågs BUP-modellen passa syftet väldigt bra och valdes därför som 
utvecklingsmodell.  I BUP är det inte heller så stort fokus på dokumentering, vilket också 
passar examensarbetet. Dokumentation som bland annat har gjorts är planering, 
veckodagbok, versionsdokumentering, rättighetsdokument samt kommentering av skriven 
kod för de olika delarna av systemet. Kommentarerna för funktionerna och klasserna är 
skrivna efter en standard så att en funktionsbeskrivande API kan genereras automatiskt. 

Värt att nämna är att designen och implementeringen har skett sittandes i samma kontor 
som företagets egna utvecklare, vilket har lett till att projektet har kunnat utföras på ett 
smidigare sätt. Tillvägagångssätt och beslut har skett, till mycket stor del, med fria händer. 
Vid vägval och problem har utvecklarna konsulterats för att få förslag och råd. De har även 
hjälpt till att testa systemet och därmed har omedelbar feedback kunnat fås.  En annan 
mycket underlättande del har varit att företagets webbdesigner har konstruerat det 
grundläggande utseendet utefter de gjorda designskissarna. Dessa designer har sedan använts 
till att sammanföras tillsammans med funktionalitetsdesignen för att resultera i gränssnitt. 
Efterhand som funktionaliteter tillkommit har båda delarna dock uppdaterats självmant.  
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4 Utveckling 
I utvecklingsavsnittet beskrivs vilka metoder som använts genom examensarbetets gång. 
Både de metoder som använts mer allmänt i hela projektet samt de som endast använts vid 
specifika delar av arbetet.  

 

4.1 Programmering 

Den funktionsmässiga programmeringen av informationshanteringssystemet har mestadels 
skett genom objektorienterad PHP-programmering med SQL-frågor. Utseende och 
utseendemässig funktionalitet av systemet är skriven med AJAX, JavaScript, CSS, XSL och 
HTML för att sedan transformeras med XSLT till XHTML.  

 

4.1.1 Struktur 

PHP har sedan flera år tillbaka haft stöd för objektorientering. Innan dess (och även idag) 
skrivs PHP-kod blandat med HTML-kod i en och samma fil genom att markera vad som är 
PHP-kod med taggar (<?PHP  ?>). Det är även vanligt att man i samma dokument placerar 
sina JavaScript och AJAX-skript. Att blanda på det sättet kan lätt göra att dokument blir 
ostrukturerade och svårlästa.   

För att motverka dålig struktur och oläslighet använder sig utvecklarna på företaget av vad 
man kallar kodseparering. Kodseparering går ut på att till så stor del som möjligt dela upp koden i 
olika dokument efter vilket språk koddelarna är skrivna på. Det vill säga separata dokument 
med PHP-kod, separata dokument med JavaScript, separata dokument med CSS, osv. Med det 
menas inte att all PHP ska vara i ett dokument och alla JavaScript i ett annat osv. Koden delas 
upp i flera dokument, placeras i en mappstruktur och döps med relevanta namn. Man ska 
förstå vilka dokument som jobbar med vilka bara genom se var de är placerade och vad de 
heter. Ger man inte dokumenten bra namn och placering resulterar det i att man får en 
annan typ av oläslighet och dålig struktur, som kan vara precis lika illa som innan. De 
separerade dokumenten på olika språk importeras sedan till de dokumenten där de behövs.  

Att man får olika språk i olika dokument har även andra positiva effekter. I och med 
uppdelningen blir det enklare att felsöka, eftersom man lättare kan avgränsa inom vilken del 
felet ligger. Andra utvecklare med olika kunskaper kan vid användning av kodseparering lättare 
förstå hur programmet är uppbyggt och hur det fungerar. När allt är skrivet i samma 
dokument måste man förstå alla använda språk i dokumentet för att förstå exakt hur det 
fungerar. Vid separering däremot kan exempelvis en extern designer och en extern PHP-
programmerare jobba tillsammans på olika delar helt oberoende av vad den andra gör. Det 
enda som behövs är att de innan bestämt vilken data som ska skickas emellan dem. 

Den här typen av kodseparering har använts för all skriven kod i applikationen. 
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4.1.2 Metod 

I 4.1.1 Struktur beskrevs hur koden för de olika språken var uppdelade. Med metod menas 
hur de olika delarna av applikationen fungerar tillsammans, d.v.s. på vilket sätt de kopplas 
ihop för att resultera i interaktiva och dynamiska gränssnitt. Hur de olika delarna samverkar 
kan lättast beskrivas med följande flödesschema i figur 27. 

 

Figur 27: Flödesschema över hur de olika delarna i informationshanteringssystemet samverkar. 

1. PHP-filer används till att utföra operationer (beräkningar, kontroller, struktureringar, 
mm) på datan som hämtas från databasen m.h.a. SQL-frågor. PHP-koden för 
applikationen är till stor del uppdelad i tre filer. Den första filen bestämmer vilka 
funktioner som ska köras (main-fil), den andra filen innehåller alla funktioner för 
applikationen (applikations-fil) och den tredje innehåller alla funktioner som behövs 
vid skapande av en DOM-fil (factory-fil). Utöver dessa finns det ett antal hjälpfiler 
(databasanslutning, konfigurationsfil, fil med hjälpfunktioner, mm) skrivna för hela 
portalsystemet som inkluderas efter behov. När PHP-filerna har utfört alla 
operationer skapar de slutligen ett DOM-dokument innehållande: XML, vilken XSL-fil 
som ska användas samt övrig information. 

2. I XSL-filerna finns allt som beskriver utseendet och den utseendemässiga 
funktionaliteten för applikationen. Det finns en XSL-fil för varje typ av webbsida 
som applikationen innehåller. Varje (utifrån en XSL-fil) genererad XHMTL-fil 
importerar i sin tur nödvändiga JavaScript, AJAX-skript och CSS-filer. Förutom detta 
innehåller XSL-filerna till viss del HTML-kod, mestadels i syfte att bygga upp sidan.   

3. DOM-dokumentet och XSL-filen sammanfogas sedan genom XSLT-processorn. Det sker 
genom att XSL-koden hämtar ut informationen ur DOM-dokumentet och applicerar 
stillmallen beskriven i CSS-filen. Resultatet blir ett XHTML-dokument redo att 
presenteras i en webbläsare.  

4. Om användaren sedan interagerar med webbsidan genom webbläsaren sker en 
återkoppling till PHP-skript och hela processen upprepas. 



 

- 
- 47 -

4.1.3 Testning 

Hela systemtester har utförts versionsvis för applikationen. Kontinuerliga tester har dock 
utförts efter varje nyskriven funktionalitet för applikationen. Även rättighetstester för de 
olika typerna av användare har utförts, både versionsvis samt kontinuerligt vid 
uppdateringar. Testerna har utförts systematiskt men har dock inte dokumenterats efter 
någon fastställd dokumentationsstandard. Genom att säkerställa fungerande versioner och 
för varje ny version testa det kompletta systemet, försäkrar man att produkten i slutändan 
kommer att fungera.  

 

Versionsvis 

För varje slutförande av en version har systemet testats noggrant. Testerna har utförts 
genom att testa all funktionalitet i systemet, kontrollera att alla olika typer av användares 
rättigheter stämmer samt kontrollera att designen ger korrekt utseende. Den huvudsakliga 
anledningen till den versionsvisa testningen var att säkerställa all funktionalitet så att 
företaget kunde leverera den nya versionen till kundens portalsystem.  

 

Första versionen 

I den första versionen var applikationen endast på globalnivå, d.v.s. grupperna i 
portalsystemen kunde inte skapa egna instanser av applikationen. Därmed var det inte så 
många rättigheter som behövde testas. Det som kontrollerades var om användaren var 
inloggad, om användaren var tilldelad administratörsstatus eller om han/hon var uppladdare 
eller ägare till en post.  

Även all implementerad funktionalitet (se listan för version 1 i avsnittet 1.7 Krav) testades. 
Vid dessa tester kontrollerades inte bara att applikationen fungerade utan även att den 
fungerade helt korrekt, d.v.s. att felmeddelande visades som de skulle (både vid felaktig input 
samt vid databasfel), att funktionaliteten var användarvänlig (t.ex. genom att innehåll i 
formulär behölls även vid fel), att designen av sidan betedde sig som planerat vid alla 
operationer, mm.  

Buggarna rättades sedan till och tester relaterade till varje bugg gjordes om för att kontrollera 
att funktionalitet nu blev korrekt. Inte förrän alla tester var slutförda flyttades utvecklingen 
över till den andra versionen. Den första versionen levererades inte till kunden.  

 

Andra versionen 

I den andra versionen togs applikationen ner på gruppnivå. Det innebar att rättigheter inom 
de två olika typerna av grupper nu hade tillkommit. I den här testfasen kontrollerades dessa 
rättigheter så att de fungerade korrekt enligt det fastställda rättighetsdokumentet. Utöver 
dessa rättigheter kontrollerades även behörigheterna för den globala applikationen i och med 



 

- 
- 48 -

användarbegränsad funktionalitet även tillkommit för den. Lite mer exakt vilken 
funktionalitet som testades finns i listan för version 2 i avsnittet 1.7 Krav.  

När alla tester var slutförda för hela applikationen levererades den andra versionen till 
kunden. 

 

Mellanversionen 

Mellan första versionen och andra versionen var det även tvunget att säkerställa en 
mellanversion. Detta med anledningen att applikationen skulle levereras tillsammans med ett 
portalsystem åt en av företagets kunder. Applikation som levererades var till mycket stor del 
den andra versionen, dock utan indexering och filsökning implementerade. Applikationen 
var dock förberedd för detta eftersom en användare vid uppladdning fick göra ett val om 
filen i framtiden skulle indexeras och därmed även bli sökbar. Funktionaliteten och 
rättigheterna kontrollerades på samma sätt som den tidigare versionen innan applikationen 
levererades.   

Kunden skulle använda hela portalsystemet (inklusive informationshanteringssystemet) som 
ett demo de första månaderna. Under den tiden skulle kunden bestämma sig för om de ville 
göra ändringar och/eller köpa portalen. Detta öppnade möjligheter till feedback på 
informationshanteringssystemet. Redan när systemet presenterades för kunden gavs direkt 
feedback i form av förslag till ändringar. Kunden hörde sedan av sig flera gånger med 
ytterligare förslag. Dessa förslag behandlades och vissa infördes sedan i den andra versionen.  

 

Kontinuerliga tester 

Konstruktionen av applikationen utfördes i en avsedd testportal på företagets server. 
Kontinuerligt efter varje nyskriven funktion testades funktionaliteten, först lokalt på den 
egna datorn (med endast databasen externt). Sedan när alla funktioner som tillsammans 
medverkade för att utföra en större operation i applikationen var färdiga, utfördes 
gemensamma tester av dem. Alltså, först ett test för varje enskild funktion och sedan 
ytterligare tester då funktionerna samverkade för att utföra en operation.  

 

4.2 Informationshanteringssystemet 

4.2.1 Skapande av post 

Skapandet av en post består av en sida indelad i tre olika avdelningar. Varje avdelning består 
av ett större formulär (som i vissa fall består av några mindre formulär). De tre olika 
avdelningarna är: kategoriväljning, ifyllning av postinformation samt filuppladdning.  

I kategoriväljningen väljer användaren vilka kategorier han/hon vill att posten ska finnas 
under. Om han/hon inte hittar någon lämplig kategori finns valet att skapa en egen kategori. 
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Den egna kategorin kan skapas som en huvudkategori eller som en underkategori till någon 
av de befintliga kategorierna. Själva kategoriväljningen görs via ett dynamiskt formulär som 
använder sig av AJAX (mer information under avsnittet Kategoriseringen). Varje kategori 
användaren lägger till posten placeras i en lista belägen under kategoriformuläret. Varje 
tillagd kategori kan tas bort genom klickning på en länk bredvid kategorin i listan. Minst en 
kategori måste väljas för posten. Anledningen är att det ska vara möjligt att bläddra/navigera 
sig till posten i sökningsgränssnittet. 

Vid ifyllning av postinformation finns möjlighet för användaren att fylla i ett antal textfält 
som beskriver posten. Fälten är: titel, beskrivning, sökord samt information. Av dessa är titel 
och sökord obligatoriska, eftersom de underlättar vid sökningsgränssnittet. Sökorden ska 
separeras med ett kommatecken (,) vid ifyllning. När användaren senare sparar posten 
separerar applikationen sökorden och placerar in nya sökord i sökordboken (en tabell i 
databasen) och kopplar sedan varje sökord till posten med ett ID. Anledningen till att 
sökorden separeras är att sökningen kan ske mer korrekt då de ligger i separata fält i tabellen 
istället för tillsammans i ett fält. Det sparas också utrymme eftersom varje sökord bara läggs 
in om det inte redan finns för någon post. Om sökordet redan finns, läggs bara länkningen 
mellan sökordet och posten in. Vid ifyllningen av postinformation kan man även ange om 
man vill att informationsfältet ska indexeras eller ej. Om indexering väljs kommer fältet att 
bli sökbart (mer om indexering under avsnittet Indexering).  

Den avslutande delen är filuppladdningen. Användaren kan här ladda upp filer genom att 
först fylla i sökvägen eller på ett enklare sätt genom att bläddra fram filen och välja den filen 
han/hon vill ladda upp. Därefter anger användaren om filen ska indexeras (mer om 
indexering under avsnittet Indexering) innan han/hon klickar på länken för att ladda upp filen. 
Ett formulär sänds då till PHP-applikationen och filen laddas upp till en temporär mapp. Den 
uppladdade filen läggs sedan till i en lista belägen under formuläret för filuppladdning i 
gränssnittet. Från den listan kan filer plockas bort genom klickning av en länk bredvid 
filnamnet (precis som vid kategoriväljningen). Varje fil som laddas upp läggs i den temporära 
mappen och filnamnet dyker upp i listan över tillagda filer.  

När sedan användaren väljer att spara posten kontrolleras all data. Om något är fel ifyllt 
sparas inte posten utan ett felmeddelande (beskrivande vad som är fel) ges till användaren. 
Om allt är korrekt ifyllt läggs all ifylld information (kategorier, postinformation och filer) in i 
databasen. Filerna flyttas till en nyskapad mapp ägnad för posten och de filerna som ska 
indexeras skickas till PHP-skriptet Sphider för att indexeras en i taget.   

En alternativ lösning till gränssnittet hade kunnat vara att dela upp det i flera (i detta exempel 
tre) olika steg: i första steget väljer användaren alla kategorier, i andra steget fyller han i 
postinformationen och i tredje (och sista) steget väljer han/hon vilka filer som posten ska 
tillhöra. En sådan lösning skulle kanske vid första åtanken vara mer användarvänlig eftersom 
mindre information behöver fyllas i för varje enskilt steg och därmed inte förvirrar 
användaren. Baksidan är dock att om användaren ångrar sig måste han/hon backa ett eller 
flera steg i processen (vilket blir omständigt). Eftersom det inte är så mycket information 
som ska fyllas i för en post blir nog lösningen med att samla all information på samma sida 
den mest användarvänliga, så länge de olika delarna är synligt separerade från varandra.   
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Indexering 

När användaren sparar sin post eller genomför en motsvarande redigering kollar 
applikationen om användaren valt om informationsfältet, eller om någon av filerna som ska 
laddas upp, ska indexeras. Indexeringen sker som tidigare nämnt på två olika sätt beroende 
på om det är informationsfältet eller en fil som ska indexeras. 

Informationsfältet använder sig av MySQL’s inbäddade funktion. Användningen av den 
fungerar ganska enkelt. Informationsfältet i databastabellen får sin typ ändrad till fulltxt 
istället för text. En parameter i databasen anger sedan om fältet ska få sökas i eller ej, d.v.s. 
om det anges som indexerat eller ej. Med andra ord, indexeras egentligen alla 
informationsfält men bara de som har en parameter som anger huruvida det är sökbart, kan 
sökas i. 

De filer som kan indexeras är textfiler (.txt), worddokument (.doc) samt pdf-filer (.pdf). De filer som 
är av de typerna och satta till indexering vid sparande/redigering av en post kommer att 
indexeras. Det som nu sker är att filerna kontrolleras och om allt stämmer laddas de upp fil 
för fil. Om uppladdningen av en fil går bra anropas det externa PHP-skriptet Sphider och 
indexeringen påbörjas. Sphider hämtar sedan ut texten från filen. Om det är en textfil hämtas 
den ut direkt genom inbyggd funktionalitet i PHP, om det är ett worddokument anropas det 
externa programmet catdoc och om det är ett pdf-dokument anropas pdftotxt, för att hämta ut 
texten. Därefter delas texten upp i ord och varje ord viktas. De ord som tidigare inte finns 
med i ordboken (en tabell) läggs in där. Varje ord tilldelas sedan ett hexadecimalt tal som 
placerar in dem i olika tabeller tillsammans med respektive vikt. Orden koppas även från 
tabellerna till vilket dokument de tillhör. Dokumentets ID skickas sedan tillbaka till 
applikationen där koppling mellan post och indexerad fil görs.  

Sphider används till stor del som ett externt bibliotek med funktioner. Ändringar av skriptet 
fick dock göras för att få Sphider att samverka tillsammans med applikationen. Ett problem 
vid indexeringen var att uppladdade filer med teckenkodning i UTF-822 inte indexerades som 
de skulle. Anledningen till detta var att PHP’s stöd för den teckenkodningen inte fanns för 
alla funktioner. Lösningen blev att varje ord fick teckenkodas både vid införing i ordboken 
samt vid användning av vissa PHP-funktioner, såsom string strtolower ( string $str ) och string md5 
( string $str [, bool $raw_output ] ). Det var också tvunget att införas en identifiering av 
teckenkodningarna av de inkommande filerna, eftersom olika funktioner fick lov att 
exekveras beroende på teckenkodningen i den aktuella filen. 

 

Kategoriseringen  

Varje post ska kunna placeras i multipla kategorier. Valet av kategorier ska också ske 
dynamiskt, d.v.s. man ska kunna ha hur många nivåer man vill. För varje nivå ska 

                                                 

22 UTF-8: UTF-8 står för åtta-bitars Unicode transformationsformat. Det är en typ av teckenkodning som används 
för att representera text kodad i Unicode. Detta sker som en sekvens av bytes.   
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användaren även ha valet att skapa en ny kategori. Att konstruera ett sådant kategorival är 
inte helt enkelt eftersom man hela tiden måste kommunicera med databasen för att hämta 
uppdaterad information om vilka kategorier som finns på varje nivå. Kategoriserings-
strukturen är i stort sett detsamma som en trädstruktur, se följande exempel i figur 28. 

 

Figur 28: Exempel på en kategoriseringsstruktur. 

Efter överläggande och konsultering med handledaren gjordes valet att skriva ett JavaScript 
som använder sig av AJAX. JavaScriptet anropar genom AJAX ett PHP-skript för att hämta 
de kategorier som finns för den aktuella nivån från databasen. PHP-skriptet placerar sedan in 
datan i ett DOM-dokument. DOM-dokumentet transformeras därefter tillsammans med 
tillhörande XSL-fil genom användning av en XSLT-processor. Den resulterande XHTML-
koden skickas sedan tillbaka som text för att därpå länkas in via XSL-filen för själva sidan där 
posten skapas. Den XHTML-kod som alltså länkas in för varje nivå är en rullgardin 
innehållande nivåns alla kategorier samt fält för att skapa nya kategorier. Hela processen 
upprepas alltså för varje steg nedåt bland nivåerna som användaren gör. Det går givetvis att 
gå upp och ner mellan nivåerna vid valet av en kategori. Om användaren väljer att gå upp två 
nivåer tas helt enkelt XHTML-koden motsvarande de två nivåerna bort från dokumentet.  

Anledningen till att XHTML-koden skickas som text istället för att importera DOM-
dokumentet är att funktionen för att importera en nodstruktur inte stöds i Internet Explorer 
(varken 6 eller 7). Det gjordes försök att gå runt detta genom att skriva egna liknande 
funktioner fungerande i Internet Explorer. Men eftersom funktionerna blev allt för invecklade 
och inte var fullständigt pålitliga valdes den alternativa lösningen med att importera det som 
text istället. Lösningen uppfyllde trots allt syftet och fungerade till hundra procent.  

 

4.2.2 Redigering av post 

Om användaren innehar behörighet att redigera posten kan han/hon i redigerings-
gränssnittet redigera nästan all information lagrad för posten. Redigeringsgränssnittet är 
väldigt likt gränssnittet för skapande av en post. Ordningen på de olika avdelningarna är 
dock ändrad och en avdelning har tillkommit.  
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Först kommer kategoriavdelningen (som precis som vid postskapandegränssnittet) där de 
kategorierna redan kopplade till posten visas i listan över tillhörande kategorier. Här kan 
kategorier tas bort och läggas till. Ändringarna som görs för posten sker direkt och därför får 
användaren först ett varningsmeddelande. Vid ändring av kategorier (tilläggning och 
borttagning) genereras automatiskt en historik för posten som beskriver vad som skett. 

Därefter kommer nu istället filuppladdningen där filerna redan kopplade till posten visas i 
listan över tillhörande filer. Även här sker ändringarna direkt och därför varnas först 
användaren. Anledningen till att ändringarna sker direkt är att redigeringen ska gå smidigt. 
Användaren behöver inte kolla igenom all information innan han/hon sparar, utan kan 
snabbt ändra små delar. För att användaren ska förstå detta ges varningsmeddelanden där 
användaren först måste bekräfta operationen innan den genomförs. Även här genereras en 
historik beskrivande ändringen.  

Efter filuppladdningen kommer all postinformation med redigerbara fält. När de fält som 
användaren skulle redigera är ändrade ges det en möjlighet att skriva en egen kommentar 
(istället för en standardkommentar) till ändringarna. Sedan är det bara för användaren att 
klicka på spara-knappen för att uppdatera fälten för posten. Kommentaren läggs då till 
historiken för posten.  

Avdelningen som tillkommit visar alla kommentarer kopplade till posten. Varje kommentar 
kan här ändras eller tas bort. Om ändring eller borttagning sker, genereras här också en 
historik beskrivande ändringen. 

All historik för posten kan sedan ses genom postvisningsgränssnittet. Anledningen till att 
historik lagras för alla ändringar av en post är för att hålla systemets övriga användare 
informerade. Informerade både i avsikt att hållas uppdaterade om nytt som händer samt i 
kontrollsyfte. Med kontrollsyfte menas exempelvis att göra användare medvetna att deras 
egna kommentarer till en post blivit ändrade av en administratör.  

 

4.2.3 Sökning 

Sökning och navigering bland de lagrade posterna i databasen sker i samma gränssnitt. Det 
finns med andra ord i gränssnittet både en sökruta samt en bläddringsstruktur. I 
kravspecifikationen var dessa två delar separerade från varandra. Under designen av 
gränssnitten togs dock beslutet att sammanfoga dessa två. Anledningen till valet var att 
sammanfogningen av dessa skulle ge ett mer intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Tänk 
dig själv att du har väldigt många poster under en och samma kategori. Utan ett 
sammanfogat gränssnitt måste användaren antingen bläddra bland alla dessa poster tills 
han/hon hittar posten, alternativt göra en sökning på information specifikt för just den 
posten för att hitta den. Med sammanfogningen kan användaren först bläddra fram till 
kategorin för att sedan göra en mer allmän sökning (begränsning av datum t.ex.) för att på så 
sätt enklare hitta rätt post. Om användaren inte vet exakt hur han/hon ska hitta posten 
måste han/hon med gränssnitten separerade hoppa fram och tillbaka mellan dem för att 
hitta rätt. Med dem sammanfogade finns hela tiden alternativt att välja det ena eller andra 
(sökning/bläddring) kontinuerligt genom letandet efter posten. Det är också en fördel för 
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utvecklaren med sammanfogade gränssnitt då han/hon slipper skicka data emellan 
gränssnitten. 

Sökrutan finns hela tiden kvar i gränssnittet. När en sökning har skett visas resultatet i en 
lista på samma sida. Sker en bläddring listas istället alla poster under den aktuella kategorin i 
resultatlistan. På det här sättet blir sökning/navigering väldigt smidig för användaren. 
Användaren kan också välja hur många resultat som ska visas (t.ex. 10, 20 eller 50). 
Applikationen begränsar då SQL-frågan till att bara hämta information om så många poster 
som ska visas. De poster som hämtas först är de som fått högst rankning (se avsnittet 
Rankning)(om resultatet kan rankas), alternativt de senast upplagda posterna matchande 
sökningen. Om användaren sedan bläddrar bland resultaten skickas en ny fråga som hämtar 
nästa mängd poster. På det här sättet sparas en hel del laddningstid vid sökningen eftersom 
bara aktuella poster hämtas. Ett alternativ till denna lösning hade kunnat vara att hämta alla 
poster oavsett antal som ska visas, och sedan bara bläddra mellan de hämtade. En sådan 
lösning skulle dock kunna ta väldigt lång tid inledningsvis men sedan mellan bläddringen av 
resultatet gå snabbt. Att dela upp jobbet är fördelaktigt eftersom det inte är så ofta en 
användare vill bläddra bland resultatet. Dessutom skulle navigeringen mellan olika kategorier 
bli extremt långsam när databasen innehåller många poster om inte en uppdelning hade 
gjorts.  

Skulle fallet vara att användaren får för mycket resultat i sin sökning har han/hon hela tiden 
valet att göra en avancerad sökning istället. Om användaren gör det valet, dyker ett antal fält 
och hjälpmedel upp som användaren kan använda till att begränsa sin sökning, och därmed 
lättare hitta vad han/hon söker.  

I gränssnittet för sökning och navigering har även ytterligare förenklande funktionalitet lagts 
till:  

• För att underlätta valet av kategorier till sin post kan användaren navigera runt tills 
han/hon hittar en lämplig kategori för sin post. Genom en klickning tas sedan 
användaren till gränssnittet för postskapande, med kategorin automatiskt tillagd till 
listan. Hade inte den här funktionaliteten implementerats hade användaren varit 
tvungen att komma ihåg sökvägen för kategorin och sedan manuellt bläddra sig fram 
till sökvägen i postskapningsgränssnittet.  

• En användare kan också skapa nya kategorier direkt från gränssnittet istället för att 
behöva gå in i postskapningsgränssnittet och skapa dem samtidigt som en post. 

• Om användaren är behörig kan han/hon ta bort en kategori direkt härifrån. Alla 
underkategorier (inklusive poster, kommentarer, mm) tas då också bort. Annars hade 
användaren varit tvungen att gå in i en post i taget och plocka bort den.  

 

Rankning 

Vid bläddring mellan kategorier i sök- och navigeringsgränssnittet ordnas resultatet efter 
vilket datum de är upplagda (senaste högst upp). Vid alla typer av sökningar (med vissa 
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undantag) ordnas resultaten istället efter posternas individuella rankning. Undantagen då 
posterna ordnas efter datum istället för rankning är när en avancerad sökning görs samtidigt 
på alla postfält, filer till poster eller när en till flera begränsningsfält är ifyllda. Alltså då 
sökfrasfältet, filinnehållsfältet och minst ett postinformationsbegränsningsfält är ifyllda. 
Anledningen till att resultatet då sorteras på datum är att rankningen skulle bli väldigt 
missvisande. Det skulle bli en rankning på en rankning. Istället för att göra om rankningen 
till något som nästan stämde gjordes valet att helt ta bort rankningen för dessa sökningar. 

Rankningen beräknas genom att varje sökbart och postrelaterat fält har fått en vikt tilldelad. 
Vikten för fältet är alltid densamma men är olika stor beroende på hur viktigt för 
sökresultatet fältet är. Exempelvis är sökordsfältet mycket viktigare än många andra fält och 
har då tilldelats en större vikt. Om sökningen sedan träffar på ett av dessa fält läggs den 
vikten till resultatet. Ett procenttal tas sedan fram genom att dela summan av alla tillagda 
vikter på vad som maximalt kan fås (summan av alla vikter). Görs sökningen även på filer 
läggs resultatet från filsökningen på den totala summan, samtidigt som det maximala 
resultatet ökas med vad som maximalt kan fås från filsökningen. Beräkningen av vikter för 
filsökningen sköter PHP-skriptet Sphider självt. Varje ord har tilldelats olika vikter beroende på 
hur viktigt ordet är för hela texten. För varje sökfras (följd av ord) beräknas sedan en 
sammanlagd rankning för filen. 

Sökning med rankning fanns inte med i kravspecifikationen för systemet. Allteftersom 
utveckling fortskred kom dock frågan upp hur sökresultatet skulle ordnas. Först gjordes det 
enbart efter datum. Att ordna efter datum hjälper dock inte alltid användaren att hitta vad 
han/hon söker. Implementeringen av rankning ger användaren ett mycket mer relevant 
sökresultat. Om användaren fortfarande vill ha sökresultat enbart inom de senaste posterna 
eller poster inom ett datumintervall finns sådana begränsare implementerade i den 
avancerade vyn för sökning.   

 

Filsökning 

Från både den vanliga sökningen och den avancerade vyn kan användaren göra valet att även 
kunna söka på indexerade filer tillhörande poster. Om användaren vet något om innehållet i 
en fil kan han/hon därmed lättare hitta posten filen tillhör, och då också hitta filen.  

Vid filsökning aktiverad anropas, från sökfunktionen i applikationen, en sökfunktion med 
angivna parametrar i PHP-skriptet Sphider. Sphider skickar sedan tillbaka sin SQL-fråga till 
sökfunktionen i applikationen. Applikationens sökfråga sammanfogas sedan med Sphider’s 
sökfråga för att sedan begränsas med eventuellt angivna parametrar samt med valt antal 
träffar för resultatet. Sökningen genomförs sedan i databasen och resultatet visas i listan i 
sök- och navigeringsgränssnittet.  

Det var inte helt klart vid utvecklingen hur sökningen bland filer skulle genomföras. Initialt 
var tanken att genomföra helt separata sökningar, d.v.s. en bland postinformation samt en 
bland filinnehåll för att sedan, när båda dessa var klara, sammanfoga resultatet. Problemet 
var då hur sökningen i Sphider skulle kunna veta vilka träffar den skulle returnera. Det 
sammanfogade resultatet skulle ju returnera de mest relevanta sökningarna totalt sett till 
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sökresultatet efter gemensam rankning (se avsnittet Rankning), vilket inte gjordes i nuläget. 
Det var alltså tvunget att istället utföra hela sökningen i en och samma SQL-fråga. Lösningen 
blev alltså som nämnt ovan att hämta SQL-frågan från Sphider och för att sammanfoga den 
med applikationens SQL-fråga, innan exekveringen.  

 

4.2.4 Postvisning 

Postvisningsgränssnittet är designat och implementerat i syfte att visa all information om 
posten på ett enkelt och tydligt sätt. Här finns all postrelaterad information visad, tillhörande 
filer att ladda hem och länkar till de kategorier posten tillhör listade (som länkar till kategorin 
i sökgränssnittet). Här kan också all historik över ändringar i posten ses i en lista (vem som 
utfört ändringen, datum och vad själva ändringen var).  

Via postvisningsgränssnittet kan en användare också ge kommentarer till posten samt ta bort 
sin senaste kommentar. Anledningen till att bara den senaste kommentaren kan tas bort är 
att tråden i en diskussion för posten annars kan tappas. En behörig användare kan dock i 
redigeringen för posten ändra eller ta bort vilken kommentar som helst. Användaren kan 
även i det här gränssnittet ta bort hela posten om han/hon är behörig. I postvisnings-
gränssnittet kan man även se om ägaren till posten eller en användare som lagt en 
kommentar är online. Detta markeras med en grön ram runt användarens avatar.  

 

4.2.5 Övrigt: borttagna gränssnitt 

Under utvecklingen konstruerades även två andra gränssnitt som senare valdes att inte ha 
med i applikationen.  

Tanken med det ena gränssnittet var det skulle fungera som ett eget personligt gränssnitt för 
varje användare. Här skulle användaren kunna se alla sina egna poster för varje instans av 
applikationen. Anledningen till att gränssnittet valdes bort var dels för att applikationen i den 
tredje versionen kommer att innehålla egna instanser av hela applikationen och dels för att 
om användaren vill se alla sina poster för en instans av en applikation istället kan göra en 
vanlig sökning på sitt namn i sökningsgränssnittet för den applikationen. Syftet med det här 
gränssnittet skulle således till stor del förloras.  

Det andra gränssnittet var tänkt som en startsida för applikationen. Där skulle nytillkommen 
information listas för användaren, såsom: senaste posterna, senaste kommentarerna 
(inklusive tillhörande poster), totalt antal poster i applikationen och användarens egna 
senaste poster. Funktionerna för vissa av dessa skrevs och en enkel grafisk design kopplades 
till dem. Senare, under testning och utvärdering, ifrågasattes nödvändigheten av gränssnittet. 
Det beslutades att en användare istället direkt skulle komma till sök- och 
navigeringsgränssnittet när han/hon gick in i applikationen. Anledningen till beslutet var att 
en användare oftast ville använda applikationen i syftet att hitta och läsa poster och då var 
detta den bästa lösningen. Det bestämdes dock även att man fortfarande ville få den senaste 
informationen i applikationerna listad någonstans. Lösningen blev att flytta funktionaliteten 
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till hela portalens startsida, fast då med begränsad listning av ny information. Resultatet blev 
att enbart lista de senaste posterna i portalens startsida. Alla funktionerna behölls dock och 
kan implementeras på något annat sätt i en senare version av applikationen.  
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5 Avslutning 
I den femte delen beskrivs resultatet. Den innehåller även en diskussion och en utvärdering 
av resultatet. Möjliga framtida utvecklingar tas också upp och beskrivs. 

 

5.1 Resultat 

Resultatet av examensarbetet blev informationshanteringssystemet beskrivet under rubriken 
4.2 Informationshanteringssystemet. Det följer kravspecifikationen samt innehåller extra 
funktionalitet utöver vad som är specificerat. I följande underrubriker visas hur det slutliga 
resultatet utföll.   

 

5.1.1 Gränssnittsnavigering 

Överst i applikationens fönster finns ett fliksystem kontinuerligt i alla applikationens 
gränssnitt som talar om för användaren i vilket gränssnitt han/hon befinner sig. Via dessa 
flikar kan användaren byta gränssnitt genom att klicka på det som önskas. Se figur 29. 

 

Figur 29: Fliksystemet fungerar som en navigering mellan de olika gränssnitten. 

 

5.1.2 Sökning och navigering 

Det första som möter användaren när han/hon kommer in i en instans av applikationen är 
det kombinerade söknings- och navigeringsgränssnittet. Här kan användaren välja att bläddra 
mellan kategorier och/eller göra en enkel sökning bland systemets poster. Se figur 30. 
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Figur 30: Det kombinerade gränssnittet för sökning och navigering som det ser ut direkt då en 
användare kommer in i applikationen. 

Om användaren väljer att bläddra sig ned bland kategorierna kommer alla poster under den 
aktuella kategorin att listas (vilket kan ses i exemplet nedan i figur 31). Via gränssnittet finns 
som tidigare nämnts möjlighet att skapa nya kategorier och ta bort befintliga kategorier. 
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Figur 31: Söknings- och navigeringsgränssnittet vid bläddring bland systemets kategorier. 

Om användaren väljer avancerad sökning kommer användaren till vyn för att göra en avancerad 
sökning (se figur 32). Här kan användaren precis som innan bläddra mellan kategorier. 
Skillnaden är att det istället för det enkla, ensamma sökfältet nu har tillkommit ett antal 
begränsningsfält. Användaren kan här bland annat söka i ett eller flera fält, begränsa sin 
sökning, välja efter datumintervall eller begränsa sig genom bläddring till en kategori. Samma 
funktionalitet finns här annars tillgänglig som för den enkla sökningen. Användaren kan, om 
så önskas, gå tillbaka till den enkla vyn igen genom att klicka på enkel sökning.  
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Figur 32: Söknings- och navigeringsgränssnittet i den avancerade vyn. 

 

5.1.3 Skapande, visning och redigering 

Det här avsnittet visar gränssnitten för att hantera en post. Med det menas skapande, visande 
och redigerande av en post. I exemplet i figur 33 visas skapandet av en post. Användaren 
placerar först posten i de kategorier han/hon vill att den ska tillhöra, alternativt skapar nya 
kategorier. Därefter fylls fälten för posten i. Sist kan användaren välja att även bifoga filer till 
sin post. Minst allt obligatoriskt måste vara valt och ifyllt innan posten kan sparas. Om något 
obligatoriskt ej är ifyllt/valt eller om något annat skulle vara fel kommer ett felmeddelande 
ges vid sparningen.    
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Figur 33: Gränssnittet för skapande av en post. 

När sedan posten blivit sparad kommer användaren direkt till visningssidan för den skapade 
posten. Exemplet i figur 35 visar inte posten direkt efter att den blivit sparad, utan i 
exemplet har även posten blivit redigerad och kommenterad. På visningssidan för en post 
visas all lagrad information om en post. Information kan läsas, filer kan laddas hem, 
navigering till postens kategorier kan göras, kommentarer kan läsas och läggas till, historik 
kopplad till händelser för posten kan läsas, mm. Från det här gränssnittet kan användaren 
också ta bort posten eller gå till redigering av den om han/hon vill.  

Väljer användaren att redigera posten kommer han/hon till en ny sida (se figur 34) där alla 
fält som tidigare visades nu även kan redigeras. All information kopplad till posten kan här 
ändras förutom historik, tidsstämplar (tiden lagrad för händelser) och användarnamnet lagrat 
som uppladdare till posten. Utöver dessa ändringar kan också filer och kategorier både läggas 
till och tas bort. Kommentarer kopplad till posten kan här endast tas bort.  
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Figur 34: Gränssnittet för redigering av en 
post. 

Figur 35: Gränssnittet för visning av en post. 

 

5.2 Diskussion och utvärdering 

Utvecklingen under examensarbetets gång har haft som mål att uppfylla alla punkter på 
kravspecifikationen för den första och andra versionen av systemet. Anledningen till valet 
var dels att de första två versioner var måsten. Dessutom ville jag hellre få dessa två 
versioner riktigt väl genomförda istället för tre knappt godkända versioner. Med väl 
genomförda menar jag att de förutom den specificerade funktionaliteten även innehåller 
funktionalitet som förenklar och ökar användarvänligheten. Jag hade dock gärna velat 
implementera ytterligare funktionalitet för att öka användarvänligheten, såsom highlightning av 
de ord en sökning träffat på för varje post (både i postinformationsfält och för textinnehållet 
i de uppladdade filerna). Just denna funktionalitet fick dessvärre väljas bort på grund av 
tidsbrist.  
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Tidsplaneringen gjordes, enligt min uppfattning, som väl tilltagen och tanken var att jag 
skulle komma före i den så att utveckling av den tredje versionen skulle kunna påbörjas. 
Tidsplanering av ett projekt är dock väldigt svårt. Oförutsägbara händelser kan inträffa och 
saker tar ofta mycket längre tid än vad man planerat. Exempelvis tidigarelades datumet för 
när kunden skulle ha en färdig version. Eftersom utvecklingen av den andra versionen inte 
hade hunnit tillräckligt långt var en stabil mellanversion tvungen att färdigställas. Att göra 
detta tog sin tid och planeringen fick göras om något. 

Under utvecklingen hade jag som tidigare nämnt en grafiker som hjälpte mig med själva 
webbdesignen. Jag planerade varje sida och ritade upp funktionaliteten på papper som jag 
sedan gav till honom. Han skapade sedan grafiken för varje gränssnitt ett i taget. Ett problem 
var dock att jag låg före honom programmeringsmässigt. Det bästa hade varit om grafikern 
hade varit färdig innan jag påbörjade programmeringen för varje gränssnitt. Lösningen blev 
att jag gjorde enkla provisoriska gränssnitt för att testa funktionaliteten innan jag lade på 
grafiken från designern. När ytterligare funktionalitet implementerades i ett existerande 
gränssnitt skapade jag själv grafiken för dessa. Designern rådfrågades dock när problem 
uppstod.  

Något som var ett problem var att få sidan att fungera likadant i de webbläsare applikationen 
skulle stödja (Internet Explorer 6 och 7 samt Mozilla Firefox 1,5 och 2). Det visade sig exempelvis 
att Internet Explorer inte stödde vissa funktioner jag använt mig av. Anledningen till att detta 
inte upptäcktes direkt var att utvecklingen och testerna främst utfördes i Firefox. Kontroller 
av kompabilitet utfördes sedan dock också i Internet Explorer. Alternativa lösningar som då 
passade både typerna av webbläsare fick då istället implementeras.  

Det var inte bara funktionaliteten mellan webbläsare som skiljde sig utan också hur 
webbläsaren presenterade sidorna utseendemässigt (detta p.g.a. att olika webbläsare tolkar 
koden olika). Eftersom det var en erfaren designer som skapat den mesta grafiken var dessa 
skillnader inte så många som om de hade kunnat vara om jag gjort all grafik själv. XSL-filerna 
som kopplade ihop grafiken med resultatet från applikationen (DOM-dokumenten) påverkade 
dock också hur sidan presenterades i webbläsaren, och dessa var skrivna av mig själv. Det 
tog tid att testa och korrigera för att få så enhetligt utseende som möjligt i alla läsare. 

Indexeringen av filer sker som tidigare nämnt genom det externa PHP-skriptet Sphider. 
Indexeringen hade också kunnat göras genom att skriva en egen indexerare, genom MySQL’s 
inbäddade indexeringsfunktionalitet, genom ett extern bibliotek eller via något annat PHP-
skript. En indexerare var dock systemet tvunget att ha för att få bra skalning på sökningar då 
mycket information finns lagrad i databasen. MySQL´s inbäddade funktionalitet för detta var 
i och för sig enkel att implementera men saknade å andra sidan en del viktigt funktionalitet 
och skalade inte heller tillräckligt bra vid sökningar bland mycket lagrad information. 
Externa bibliotek i andra språk hade kunnat installeras på servern. En sådan lösning hade 
nog tagit längre tid att implementera i och med att jag hade varit tvungen att sätta mig in i 
biblioteket. Det hittades heller inget bibliotek som innehöll all funktionalitet, vilket hade 
inneburit hade jag själv kanske hade varit tvungen att implementera den saknade 
funktionaliteten, p.g.a. tidsbrist valdes det därför bort. Sphider är kostnadsfritt, enkelt, skrivet 
i PHP och innehåller allt funktionalitet som systemet behövde. De funktioner som anropas i 
Sphider gick dock inte att användas som de var utan var tvungna att anpassas för att fungera 
korrekt med applikationen. Detta tog i och för sig tid, men förmodligen bra mycket mindre 
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tid än vad ett externt bibliotek hade tagit att implementera och definitivt mycket mindre tid 
än att skriva en egen indexerare.  

 

5.3 Utvecklingsmöjligheter  

Applikationen kan förbättras och vidareutvecklas. Implementeringarna som förslagsvis kan 
göras kan delas in tidsmässigt efter prioritering. Beroende på vikt, tidsåtgång samt 
svårighetsgrad för en vidareutveckling kan man dela in dem i tre tidsperioder: kort, mellan 
och lång sikt.  

 

5.3.1 Kort sikt 

Med kort sikt menas uppskattningsvis 1-2 månader. 

 Implementera den tredje versionen. I version tre ska WYSIWYG-stöd 
implementeras. Det är en teknik som gör att man kan formatera texten man fyller i 
ett fält precis som man gör i en texteditor. I tredje versionen ska också OCR-tolkning 
av filer finnas med. OCR-tolkning innebär att även filer som inte innehåller ren text, 
utan text i form av bilder (t.ex. inskannade dokument) ska kunna indexeras och sökas 
bland. I den här versionen ska också applikationen tas ner på användarnivå vilket 
innebär att varje användare ska kunna ha en egen instans av applikationen. 

 

5.3.2 Mellan sikt  

Med mellan sikt menas ca 2-4 månader. 

 Förnya och förbättra utseendet samt logiken för applikationen. Implementera 
nya funktioner såsom highlightning av matchande ord för varje post i sökresultatet. 
Ändra utseendet med nya ikoner och förtydliga gränssnittens utseenden.  

 Utöka indexeringsstödet. Öka antalet av olika dokument som ska kunna indexeras. 
T.ex. skulle även excel- och PowerPoint-filer kunna indexeras vid uppladdning om så 
önskas.  

 Förbättra sökningen. Lägga till stöd för att användaren ska kunna välja om 
han/hon vill göra en AND- eller OR-sökning, istället för endast AND-sökningar 
som det är i nuläget. Man skulle också kunna utöka sökningen genom ytterligare 
funktionalitet. Exempelvis genom att sökgränssnittet föreslår näraliggande ord (did 
you mean) då få eller inga träffar fås.  

 Förbättra rankningen av träffarna. Rankningen på informationen för posterna och 
deras filer ska räknas ihop mer anpassat till varandra och ange en mer passande 
rankning till varje sökning. Det kan bland annat genomföras med någon typ av 



 

- 
- 65 -

algoritm som viktar olika på postinformationen beroende på hur ett fält relaterar till 
resten av posten.  

 

5.3.3 Lång sikt 

Med lång sikt menas i det här fallet över 4 månader. 

 Öka säkerheten. Implementera fler skydd mot attacker, såsom skydd mot SQL-
injektioner och Cross Site Scripting. 

 Implementera en egenutvecklad indexerare. Konstruera en indexerare som är 
mer anpassad och dynamisk i förhållande till resten av applikationen.  

 

5.4 Slutsats 

Genomförandet av examensarbetet hos MindValue har varit mycket lärorikt för mig på flera 
olika sätt. Jag har under utvecklingen suttit tillsammans med företagets utvecklingsteam, 
vilket har utvecklat min förmåga att fungera i en grupp. Under hela tiden har både min 
handledare och resten av utvecklingsteamet funnits tillgängliga för enkla programmeringsråd, 
diskussion vid vägval samt vägledning i övriga frågor.  

Jag har fått nya kunskaper samt förbättrat mina tidigare kunskaper betydligt inom de tekniker 
som använts vid utvecklingen. Jag har också förstått skillnaden av hur implementeringen av 
teknikerna går till i ett större projekt jämfört med hur jag tidigare använt dem under mina 
studier. 

Jag har också fått användbara erfarenheter inom mjukvaruutvecklingsprocesser. 
Utvecklingen av systemet har nämligen i stora drag följt allmän mjukvaruutvecklingsmetodik. 
Utifrån en kravspecifikation har utvecklingen planerats och designats (exakt funktionalitet 
designades dock inte). Systemet har hela tiden testats (versionsvis) för att slutligen, efter 
avslutande av utveckling, sammanfattas i en rapport om hela projektet.  

Det slutliga systemet uppfyller alla de nödvändiga krav som finns beskrivna i 
kravspecifikationen. Det innehåller även ytterligare funktionalitet för att öka 
användarvänligheten. Jag är nöjd med det slutliga resultatet och hoppas att både MindValue 
och deras kunder också är det och att de kommer att fortsätta med att vara det. Det finns 
dock mycket som fortfarande kan utvecklas vidare och förbättras med systemet och jag 
hoppas att detta kommer att ske i framtiden.  

Jag har trivts hos företaget och kommer att få med mig många nya kunskapar, lärdomar och 
erfarenheter. Dessa kommer jag att ha nytta av nu när jag kommer ut i arbetslivet.
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