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Abstrakt 
 

Under de senaste åren har webbplatser blivit allt mer komplexa och informationen 
som ska visas och hanteras allt större. För att underlätta hantering och 
administration av dessa system har många CMS-system vuxit fram. Dessa system 
kan skilja sig mycket beträffande pris och funktionalitet, allt från mindre open 
source system till stora komplexa kommersiellt drivna system. Detta arbete bygger 
på att skräddarsy ett CMS-system för administration och hantering av innehåll på 
diverse artist sidor, som hanteras av ett medieföretag. Systemet använder tekniker 
som JavaScript, PHP, MySQL som grund för dess uppbyggnad. Resultatet av detta 
arbete blev ett CMS-system där användaren genom att logga in på systemet, enkelt 
kan hantera och uppdatera bilder, nyheter, textstrukturer, skicka och hantera 
nyhetsbrev etc.      
Nyckelord: CMS, webbhantering, administration  
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Förord 
 
 Jag vill tacka min uppdragsgivare Transmit Receive AB för möjligheten att 
genomföra detta arbete och min handledare på Högskolan i Gävle, Ann-Sofie 
Östberg.  
  
 Jag vill också passa på att tacka samtliga personer som har varit med och stöttat 
mig under detta arbete, speciellt Mikael Sundberg från Oddjob Media AB för råd 
inom utvecklingen.  
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1 Inledning 

 Webbutvecklingen har under de senaste åren gått mycket snabbt framåt. 
Informationsmängden som finns under dagens sidor på webben blir ständigt större 
och mer komplexa. Administration och uppdateringar av strukturer och data som 
kontinuerligt är förändliga kan vara mycket tidskrävande och svåra. Då vi också lever 
i ett mobilt informationssamhälle har behoven av att kunna förändra, presentera och 
uppdatera elektroniska strukturer från den plats där man befinner sig ökat. För att 
komma till bukt med dessa problem har det inom datamarknaden vuxit fram många 
varianter av CMS (Content management system) -system som underlättar arbetet. 
Dessa system är, till skillnad från de ursprungliga statiska webbsystemen, dynamiska. 
 
Valet av att implementera eller införskaffa sig ett CMS-system kan innebära stora 
kostnader och omstruktureringar samt vara svåra för ett företag, då det finns en stor 
mängd av olika märken på marknaden och även många olika typer, från stora och 
dyra kommersiella system till fria versioner av open source. Skillnaden mellan dessa 
system är ofta mer än just bara kostnaden för ett företag. Aspekter som flexibilitet, 
möjligheter att få system skräddarsydda efter kundens önskemål, måste också vägas 
in i valet av CMS. I detta arbete ska därför ett CMS-system försöka implementeras 
och skräddarsys utifrån de specifika behoven som krävas av systemet från ett 
medieföretag, med inriktning mot artistsidor. 
     

1.1 Företaget 

 Transmit receive AB är en allsidig webb- och reklambyrå belägen i Söderhamn. 
Deras verksamhetsområde inom webbproduktion omfattar främst webblösningar mot 
artister, men de tillhandahåller även tjänster till vanliga företag, stora som små. 
Utöver webbproduktion tillhandahåller de även: 
 

• 3D Visualisering/animering 
• Printstrukturer. 
• Skivomslag 
• Logotyper. 
• Musikproduktioner.  

 
 Då Transmits huvudområde inom webbproduktion är design, använder de sig 
främst av HTML- och CSS1- strukturer. Alla strukturer som behöver vara dynamiska 
med hjälp av scriptspråk och databashantering läggs i dagsläget ut på olika 
underleverantörer som de samarbetar med. De har som ambition att så småningom 
även kunna tillhanda dessa tjänster själva, men under dagsläget är det ännu inte 
aktuellt.  
 

1.2 Problem 

 Transmit har i nuläget behov av ett CMS-system för att enkelt kunna 
administrera innehållet som finns på deras olika webbproduktioner. Denna CMS ska 
inte kunna ändra eller omstrukturera upplägget eller designen på deras skapade sidor, 
utan ska fungera som ett administrationsverktyg mot innehållet som finns på deras 
sidor. Då deras webbproduktioner riktar sig mot en speciell målgrupp, i detta fall 

                                                 
1 Cascading Style Sheets 



Implementation av ett CMS 

     
 

  5
  
  

 
 

artister, kan strukturen som verktyget ska klara av att administrera generaliseras till 
följande grupper: 
 

• Nyheter 
• Biografi 
• Diskografi 
• Bilder 
• Ljud/Video 
• Bloggar eller brev 
• Kalendrar 
• Fanarena 
• Fanforum 
• Nyhetsbrev 
• Kontaktinfo 

 
 Detta betyder att den CMS som ska implementeras behöver klara av 
textformatering, dvs. hantering av teckensnitt, lägga till/ta bort ingresser etc. med 
hjälp av enkla knapptryckningar. Bildhanteringen ska kunna autogenerera thumbnails, 
där användare lätt kan byta och uppdatera aktuella bilder som finns i bildarkivet. Ett 
önskemål från Transmit är att också låta CMS-systemet hantera rättigheter för sidor 
som ska visas för användare som har inloggningsrättigheter.  
 

1.3 Syfte 

 Syftet med detta arbete är att implementera ett CMS-system som ska klara av att 
hantera och uppdatera innehållet på diverse webbsidor inriktad mot artister. 
Administrationen ska ske genom att låta en behörig användare logga in på CMS-
systemet för den aktuella sidan, för att sedan utföra önskade modifieringar. Systemet 
ska enkelt kunna flyttas och anpassas mellan olika webbplatser. De tekniska 
ingreppen hos den webbplats som ska administreras ska vara så små som möjligt. 
Systemet ska kunna integreras genom att anpassa en databas utifrån en given mall och 
konfigurera CMS-systemet till den aktuella databasen samt hantera dess output på 
aktuell sida. 

 

1.4 Metod 

 Metoden som kommer att användas i detta arbete är en blandning av top-down 
och bottom-up. Grundläggande analyser kring behov och uppbyggnaden av CMS-
systemet kommer att göras enligt top-down. Dock kommer implementeringen, efter 
att de grundläggande behoven fastställts, innefatta bottom-up. Anledningen till detta 
tillvägagångssätt ligger främst i tidsmässiga aspekter. Då en fullständig anpassning av 
top-down metoden bedöms som orimlig med tanke på systemets storleks- och 
implementationskrav.  
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1.5 Frågeställningar 

• Hur ska systemets administrationsgränssnitt integreras till aktuell 
webbplatsen? 

• Hur bör systemet utformas för att minimera ingreppen hos den webbplats som 
skall administreras? 

• Vilka utvecklingstekniker bör användas för att bygga systemet hos företaget?  
• Hur ska systemet byggas för att upprätthålla hög skalbarhet och 

utbyggnadsmöjlighet?          
 

1.6 Avgränsningar  

 På grund av tidsbegränsningar för detta arbete, kommer implementationen av 
CMS-systemet att begränsas till att endast hantera innehållet på webbplatsen som ska 
administreras. Systemet kommer inte att kunna administrera information som kräver 
att applikationslogik redan finns inbyggd på aktuell webbsida, t.ex. gästböcker, forum 
etc. Implementation av rättighetshantering för användare som är prenumeranter 
kommer på grund av tidsbegränsning inte utföras.      
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2 Teknisk bakgrund  

2.1 CMS 

Doug [1] beskriver CMS som följande: 
En databas med information och möjligheter till att förändra och visa informationen, 
utan att spendera stor tid och möda på hantering av de tekniska detaljerna för 
presentationen. 
 
 CMS-system växte fram från företag som under 90-talet använde sig av 
omfattande publicering på Internet. I takt med att informationsmängden på enskilda 
webbsidor växte, ökade också behovet av att enkelt kunna strukturera och hantera 
denna information. 1995 startade ett företag, Vigette[2], produktion och försäljning av 
ett webbaserat system. Med detta system kunde företag och användare använda sig av 
standardiserade templatemallar för att presentera sina webbpublikationer. År 1998 
presenterade sedan Pencom Web Works ett system, Metaphoria Data Transformation 
Server. Detta system skapade möjligheter att knyta samman skrivna Javaapplikationer 
till informationen som fanns på sidor på webben, och på så sätt gjordes det möjligt att 
styra om och kontrollera outputen på sidorna. Detta system lades sedan ner, men 
banade vägen för stora system som finns idag. Vigette driver idag ett stort 
kommersiellt CMS-system. CMS är även känt idag som WCM(Web Content 
Management). 
 
 Idag finns som tidigare nämnts ett flertal olika sorts CMS-system, från 
kommersiella storföretag som Vignette CMPortalSolution till mindre och mycket 
populära opensource system som t.ex. ZeusCMS. Vid en överblick av två olika 
system, Vignette CMPortalSolution och ZeusCMS[3] tycks det vara svårt att se 
tydliga karaktäristiska särdrag hos något av dessa system. Man ska då ha i åtanke att 
CMPortalSolution är ett stort kommersiellt CMS-verktyg med en prislapp därefter, 
medans ZeusCMS är ett open source program. ZeusCMS är uppbyggt på PHP, 
JavaScript och XHTML, medan Vignette´s CMPortalSolution är skrivet på TCL. TCL 
är ett scriptspråk som ursprungligen är framtaget för konstruktion av kommandotolkar 
i Unix.  
 
 De största skillnader som kan ses mellan dessa ligger inom dokumentation och 
support, där ZeusCMS som open source program inte kan tillhandahålla samma 
service i manualer, supportkompetens etc. På applikationssidan, dvs. de funktioner 
som CMS-system ska klara av att göra från administrationssynpunkt som tex. sätta 
upp bloggar, gästböcker, bildgallerier, möjligheter till att visa och hämta XML data 
m.m. ligger CMPortalSolution bättre till. Men trots detta är ZeusCMS i den punkten 
konkurrenskraftig. 
 

2.1.1 Open source CMS 

 
 Allt fler CMS-system som finns på marknaden är av typen open source, och 
många av dessa system är också så pass kraftfulla att de kan mäta sig mot 
kommersiella system. Robertson[4] beskriver fördelaktiga egenskaper  som ett sådant 
system kan bidra till. En fördel som tas upp är tillgången till källkod, och detta leder 
till en flexibilitet som i kommersiella system är svåra att tillgå. Trots att 
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supporttjänsterna som finns inom de större kommersiella företagen oftast har bättre 
manualer och avtal att tillgå, finns det på open source sidan många forum och 
samlingsplatser på Internet där utvecklare och intressenter kan diskutera. Då CMS-
system generellt är komplexa och tekniken ständigt är under utveckling, leder dessa 
forum och samtalsplatser till stora kunskapsbaser för så väl utvecklare som open 
source kunder. Utvecklingstider för uppdateringar av rapporterade buggar är ofta 
mycket korta inom open source system rent allmänt. Något som också är värt att 
beakta vid valet av ett CMS-system, är den faktiska möjligheten att kunna testa ett 
open source system. Då kostnaderna för vissa system är så pass höga måste detta 
betraktas som en fördel.  
 
 Robertson[4] tar även upp flera nackdelar som man bör ha i åtanke när man står 
inför valet av system beträffande open source. Trots att kostnaderna för att köpa open 
source system är låga, kan de tekniska kraven som ställs på implementationen vara 
höga. Eftersom open source-programmen inte är lika vinstdrivna som de 
kommersiella systemen, resulterar detta ofta till att integreringen av ett open source 
system inte är lika rättfram som ett kommersiellt. Det bör finnas med i riskkalkylen 
huruvida kunskap och expertis finns inom företaget eller organisationen att hantera 
den teknik som krävs för att sätta upp ett sådant system. Detta är också karaktäristiskt 
och kännetecknar ofta open source-system i allmänhet, då den tekniska karaktären 
kommer i första hand och användarvänligheten i andra. Detta leder också till en 
nackdel som open source har emot sig, nämligen att investeringar för att förstå och 
skapa kompetens kring ett system kan bli oproportionerliga. Trots sina många fördelar 
beträffande utveckling och tekniken inom open source system, bidrar den 
kommersiella kapprustningen till att kommersiella CMS-system ofta ligger i framkant 
framför open source programmen. 
 

2.1.2 CMS-typer   

 
 CMS-system måste ses från det behov förtaget eller organisationen har. Vissa 
system är mer inriktade mot större företag och vissa mot mindre. Donner [5] beskriver 
hur man kan kategorisera CMS-system till två olika sorter, nämligen dynamiska och 
mer statiska system. Statiska och dynamiska system syftar då inte på huruvida 
innehållet på sidorna är rigida eller dynamiska i självaste systemen, då CMS-system i 
allra högsta grad tillhandahåller ett dynamiskt verktyg, utan detta syftar på 
administrationen av ett CMS-system dvs. hur data i CMS-systemets struktur är 
uppbyggt. I ett CMS-system som har en mer statisk karaktär behöver användaren eller 
administratören själv hantera utplacering av data, dvs. för att lägga upp ett nytt 
dokument eller en ny länk på en sida under en viss kategori måste användaren genom 
att troligtvis använda något inbyggt grafiskt gränssnitt definiera vart den nya sidan 
eller länken ska hamna.  
 
 I de mer dynamiska CMS-systemen fungerar detta med hjälp av metadata dvs. 
systemet är inte beroende av att en användare eller administratör ska fördefiniera var 
data eller innehåll på sidan ska placeras med hjälp av länkar. Användaren behöver i 
detta fall endast definiera vilken information som ska visas på företagets sida med 
hjälp av metadata, och sedan beskriva vilken grupp den tillhör på sidan. Systemets 
uppgift är sedan att utifrån vissa templatemallar hämta denna information och placera 
ut den enligt de metataggar som finns fördefinierade. Då dessa båda tekniker både har 
sina för- och nackdelar, är de också lämpade för administration av olika storlekar av 
webbsidor.  
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 Den mer rigida modellen har sina fördelar i mindre system, då användaren själv 
kan få mer kontroll över hur utformningen av sidorna ska sammankopplas och byggas 
upp. Dock kan detta leda till problem när stora strukturer ska administreras och 
uppdateras, då arbete med denna sorts system lätt kan skapa oöverskådlighet och 
arbetet kan komma att likna traditionell webbhantering utan CMS. Den kanske största 
nackdelen som tas upp kring dynamiska metauppbyggda system, är nämligen att 
ansvaret lämnas över till systemet att hantera och publicera den information som fås 
från metadata. Detta kan som Donner [5] beskriver det, leda till att systemet lätt kan 
tyckas få ett ”eget liv”, vilket i sin tur kan leda till eventuella oönskade effekter när 
data blivit publicerat. Dessa system kräver också generellt en högre förståelse för dess 
funktionalitet än de oftast mer rigida systemen. Donner [5] beskriver möjligheten att 
kombinera dessa olika system, för att på så sätt tillhandahålla ett mycket flexibelt 
system. 
 

2.1.3 Effekter av ett CMS-system 

 
 Trots att CMS-system kan inbringa stora fördelar och effektivitetsförbättringar 
inom ett företag, kan det också innebära förändringar inom den eventuella nuvarande 
arbetsfördelningen. Ellis [6] talar om en ny epok inom webbdesign. Då CMS-system 
skapar större separation mellan design och information på sidorna, innebär detta 
ytterligare fördelar för dem som endast hanterar innehållet på sidorna. Då denna 
information ligger som metadata, tex. i XML-format, kan den på så sätt ytterligare 
lyftas ut från applikationen.  
 
 Även inom design finns det positiva egenskaper som kan sättas samman i och 
med ett CMS-system. Då även designen kommer att ligga friare i form av templates, 
kan utvecklare koncentrera sig enbart på designen. Men olika sorter av CMS tillåter 
oftast mycket olika inblickar och ändringar i själva koden i templates. Flexibiliteten 
som kan skapas utan CMS, kan vara svår att överföra till fullo i ett implementerat 
CMS-system, dvs. designers får mer begränsande möjligheter till förändring. Elis [6] 
beskriver också riskerna med att göra designers överflödiga. Då templatemallar har 
små behov att ändras, när ett system väl är uppbyggt, öppnar detta istället upp 
möjligheterna att använda utomstående arbetskrafter vid behov. Denna rationalisering 
anser Elis [6] således leda till att specialkunskaper av det aktuella systemet tas ifrån 
företaget, vilket kan leda till negativa effekter.   
 

2.2 PHP 

 PHP (Hypertext Preprocessor) är ett serverbaserat HTML-scriptspråk för att 
skapa dynamiska webbsidor. Nuvarande version PHP 5.0 härstammar ursprungligen 
från PHP/FI (Personal Home Page/Forms Interpreter) som skapades av Rasmus 
Lerdorf 1995. PHP/FI var från början uppbyggt utav PearlScript, och 
användningsområdet för detta tidiga språk var att uppdatera Rasmus Lerdorfs egna 
CV. PHP/FI implementerades sedan i språket C. Stöd för databaskommunikation 
implementerades och det hela lades sedan ut som Open source, Deitel [7].  
 
 Sommaren 1997 började Andi Gutmans och Zeev Suraski jobba med en helt ny 
version av PHP. Andi och Zeev tillsammans med Rasmus tidigare arbete, ledde till att 
många nya funktioner implementerades i PHP t.ex. stöd för objektorienterad 
utveckling samt inbyggd kompabilitet med ett flertal databaser. Denna version kom 
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att kallas PHP 3.0 och släpptes 1998. Ytterligare förbättringar gjordes i samband med 
version 4.0 där en helt ny fristående kärna för språket utvecklats, och en helt ny 
scriptmotor kallad Zend Engine uppstod. Nuvarande version PHP 5.0 är helt 
uppbyggd kring denna scriptmotor.  
 
 Då PHP huvudsakligen är ett HTML inbäddat scriptspråk är det viktigt att betona 
att det är ett serverbaserat scriptspråk. All exekvering sker på aktuell server och inte 
hos klienten. Själva strukturen blir på så sätt dold för slutanvändaren på aktuell sida, 
och kan endast ses som vanlig HTML kod till skillnad från tex. JavaScript. 
 
<html> 
<head>  
<title> Ett enkelt PHP exempel</title> 
</head> 
<body> 
<?php //Starttagg i PHP  
 $arr = array(1,2,3); 
 foreache($arr as $a) 
     echo(”$a <br />”);  
?> <!-- Sluttagg i PHP->  
</body> 
</html> 
 

Skulle ge följande HTML output efter exekvering.  
 
<html> 
<head> 
<title>Ett enkelt PHP exempel</title> 
</head> 
<body> 
1<br/>2<br/>3</br> 
</body> 
</html> 
 

 Trots att serverbaserad scripthantering är PHP´s kännetecken går det även att 
använda PHP till klientbaserade applikationer och även så kallade 
kommandoradsscripting där PHP inte är beroende av någon webbserver utan kör 
endast genom tillgång till själva kärnan, The PHP Group [8]. 
 

2.2.1 Pear    

  
 Pear(PHP Extension and Application Repository) har gjort sig väl känd inom 
utvecklingskretsar som ett community för PHP, ett system för kodåteranvändning och 
distribution. De beskriver själva sitt syfte enligt nedanstående punkter, The PHP 
Group[9].  
 

• Strukturerade kodbibliotek för PHP användare.  
• System för paket och koddistribution. 
• Uppmanar till standardisering av kodintendering i PHP.  
• Tillhandahålla PECL (PHP Extension Community Library). 
• Tillhandahålla webbsida för PHP/PEAR information etc.       
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  PEAR är i likhet med PHP open source, där många olika paket och 
tilläggsprodukter finns att tillgå. Användare kan från detta community hämta och 
installera flera olika sorters moduler, samt även skapa och bidra med egna moduler. 
Detta förutsätter dock att dessa egenskrivna moduler följer de standarder som PEAR 
förespråkar. Tyvärr är många moduler än så länge dåligt dokumenterad i PEAR, 
vilket kan resultera i tidskrävande arbetsåtgång när dessa olika moduler ska 
implementeras för första gången.    
 

2.2.2 QuickForm   

 
 QuickForm är en mycket kraftig och användbar instickningsmodul för PEAR. 
Detta paket tillhandahåller ett flertal metoder för dynamiska formulärhanteringar och 
valideringar. QuickForm kan underlätta mycket för en PHP-utvecklare då hanteringen 
av formulär kan struktureras i grupper, och utvecklaren undviker mycket arbete med 
loopar och printerstrukturer som annars skulle vara nödvändiga i och med dynamiska 
formulär. För validering tillhandahåller QuickForm möjlighet att validera formulär 
mycket smidigt. Valideringen av ett formulär sker helt enkelt i den PHP-fil formuläret 
skickades från, så fort en post- eller getparameter är uppfylld. 
 
För att exemplifiera detta visas här nedan ett mycket enkelt Quickform formulär som 
ber användaren ange sitt för och efternamn samt välja ett datum.  
 
 
<html> 
<head>  
<title> Ett enkelt Quickform exempel</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
 require_once "HTML/QuickForm.php"; 
 $form = new HTML_QuickForm('form','post'); 
 $form->addElement('text','fnamn','Förnamn:'); 
 $form->addElement('text','enamn','Efternamn:'); 
 $form->addElement('date','date','Angedatum:','Y-d-m'); 
 $form->addElement('submit','submitbtn','Skicka'); 
 $form->Display(); 
  if($form->validate()){ 

              $fnamn = $_REQUEST['fnamn']; 
echo("<b>Formuläretmottaget!<br/>Välkommen 
$fnamn</b>"); 

     } 
?> 
</body> 
</html> 
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Formuläret kan ses i figur 1.  
 

 
Fig 1:  Formulär. 

 
Figur 2, visar outputen då formuläret har skickats.  
 

 
Fig 2: Formulär. 

 
 
 En form tillhandahålls genom HTML_QuickForm-konstruktorn. Denna 
konstruktor tar 6st argument. I föregående exempel skickades endast 2st av dessa 
argument till konstruktor, ’form’ och ’post’. Dessa argument talar om namnet på det 
formulär man vill skapa samt vilken parameter som ska användas för att skicka 
formuläret. Övriga in-argument till konstruktorn är valfria där man kan sätta ’action’, 
’target’ etc.  
 
 För att lägga till ett formelement i QuickForm används funktionen addElement(). 
Denna funktion tar flera olika parametrar beroende på vilka element som önskas. I 
detta exempel används tre stycken element nämligen, text, submit och date. 
Uppbyggnaden av parametrarna för addElement i detta exempel kan generaliseras till 
typ, namn, samt text som ska visas för användaren. För date-elementet angavs även 
ett datumformat som 4:e parameter till funktionen. QuickForm version 3.2.5 stödjer 
för närvarande över 20st olika formelement. ”$form->Display()” visar formuläret i 
aktuell php-sida. Valideringen av formuläret sker sedan i en IF-sats, där ”$form-
>validate()” funktion returnerar TRUE om formuläret har skickats, och informationen 
kan sedan behandlas inom detta block. 
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2.2.3  Templates och Smarty 

 
 Ett mål som många utvecklingsprojekt har gemensamt är deras strävan efter rena 
och återanvändbara strukturer. För att uppnå dessa strukturer har det inom 
applikationsutveckling växt fram flera olika mönster och modeller för att underlätta 
och separera applikationslogik från design. Mönster som GoF2 och GRASP är mycket 
användbara för att i applikationsutveckling bibehålla god struktur och 
ansvarsdelegering bland klasser och objekt. Inom webbutveckling har det också vuxit 
fram metoder och tekniker för att tillhandahålla likartad funktionalitet som i 
applikationsutvecklingen.  
 
Templates är en teknik som har blivit mycket vanlig i webbsammanhang. Denna 
teknik bygger på att man kan möjliggöra separation mellan design och 
applikationslogik. Parr[10] tar upp flera punkter där han motiverar önskvärda effekter 
som kan uppnås vid användning av templates. Några av dessa punkter tas upp här 
nedan.  
 

• Inkapsling 
• Konkretisering   
• Arbetsfördelning 
• Återanvändning  
• Samlade förändringspunkter 
• Säkerhet 

 
 Genom att designen och applikationslogiken separeras från varandra skapar detta 
tydliga inkapslade entiteter. Då arbetet i större webbprojekt oftast är uppdelat i olika 
grupper som utvecklare och designers, tillåts vardera yrkesgrupp arbeta med egna 
tydliga arbetsstrukturer. Då applikationslogik lyfts ut underlättar man för 
återanvändning av kod och strukturer, vilket i stora projekt skapar flexibilitet och 
tidsbesparingar. En funktionalitet som kan uppnås med templates är dess förmåga att 
skapa generella egenskaper som kan användas över stora delar av ett projekt. Man kan 
på detta sätt uppnå stor effektivitet då en förändring i en template kan påverka ett 
flertal sidor, vilket leder till enkel och överskådlig administration. Säkerhetsmässiga 
vinster kan också återfås genom templateimplementation, då användare inte kommer i 
kontakt med applikationslogiken.  
 
 En templatemotor som har fått stor popularitet är Smarty Template Engine. 
Smarty är ämnat för PHP-utveckling, och i det hela taget stödjer Smarty de 
ovanstående punkterna som förväntas av en templatemotor. Förutom 
templatehantering har Smarty även stöd för caching, inbyggda templatefunktioner, 
filterhantering för outputgenerering till templatefiler, variabelmodifikation, add-ons 
moduler och utvecklaren kan överlåta ansvaret till Smarty att generera färdiga 
HTML-funktioner som selectboxar, menyer etc. Det går även att integrera PEAR och 
Smarty som tillsammans bildar en mycket kraftig kombination. Trots detta beskriver 
New Digital Group [11] att Smartys primära mål är just separation av 
applikationslogiken. Något som är viktigt att påpeka är att applikationslogiken 
visserligen till största mån lyfts ut från designen, men det ligger även på utvecklarens 
ansvar att bibehålla den. I och med en implementation av Smarty avfärdas inte 
möjligheten att lägga logik i designen, något som även New Digital Group [11] 
påpekar. Hur detta görs tas upp lite senare. 
 

                                                 
2 Gang of Four 
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  Ofta talas det om prestandaförluster i samband med templateparsing. Smarty har 
löst detta genom att parsing av inputdata från templatefilerna endast sker en gång, 
dvs. ett PHP-script genereras från .tpl-filen, och denna fil kommer det fortsättningsvis 
primärt läsas ifrån. För att förtydliga skulle innehållet i index.php- och index.tpl- efter 
parsning hamna i en fil index.tpl.php. Detta resulterar i att prestandaförlust endast 
sker i samband med den allra första parsningen.      
 
 Strukturens uppbyggnad för templates bygger på att man använder sig av två 
stycken filer istället för en. I PHP resulterar detta till att applikationslogiken hamnar i 
en .php-fil och designen i en .tpl-fil. Det som gör templates så användbara är just 
möjligheten att styra outputen till olika filer. En index.php-fil som innehåller en 
speciell logik kan t.ex. användas av flera olika .tpl-filer. Då utvecklaren kan styra 
outputen går det även att skapa generella templatemallar som sedan används för att 
skicka in andra templatemallar i. Man kan tänka sig att en designer bygger upp en 
grundmall som används på alla sidor på en webbplats. Om nu alla sidor använder 
denna grundstruktur skulle det skapa mycket redundant kod. Om man istället 
”infogar” den individuella informationen som tillhör respektive sida i den generella 
mallen undviker man detta samtidigt som man skapar en underhållseffektiv kod och 
struktur.  
 Nedan ges samma exempel som figur 1 fast med användning av templates med 
hjälp av Smarty tillsammans med QuickForm för PEAR.  
 

 
 
 Den ovanstående koden är den så kallade applikationslogiken för detta exempel, 
och som kan ses är denna fil fri från design. I likhet med föregående Quickform 
exempel, är uppbyggnaden för formuläret densamma och behöver ingen ytterligare 
förklaring. Den första skillnaden återfinns i valideringsblocket, där man kan se hur en 
variabeltilldelning sker till templaten i Smarty med hjälp av funktionen ”assign()”. 
För att förtydliga bör det nämnas att templateobjektet $smarty i detta exempel skapas 
i en separat fil, nämligen smarty.php som inkluderas. Det som sedan sker är att all 
information om formuläret samlas och sätts samman som en HTML-array med hjälp 
av $rendererobjektet i funktionen ”assign()”. HTML-arrayen tilldelas sedan till 
templateobjektet $smarty, varpå outputen parsas genom ”$smarty->display()” till 
textnext.tpl som beskrivits tidigare.  
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För att få en helhetsbild av templates visas här nedan tillhörande .tpl-fil. 
 

 
 
 Då QuickForm inte längre används för utplacering måste man som kan ses i 
templaten disponera formulärelementen på sidan själv. I konstrast till föregående 
PHP-fil med applikationslogik innehåller denna tpl-fil endast design samt 
outputvariabler. Formen för formulärelementens utplacering är lätta att följa inom 
formtaggarna. Texten för aktuellt element placeras genom att först ange namnet på 
formuläret, följt av elementets namn och slutligen vilken del av elementet som är av 
intresse, i detta fall elementets beteckning. Trivialt anges istället .html istället för 
.label om man är ute efter själva elementet. $message-variabel kommer att 
instansieras när formuläret har blivit validerat, och outputen från variabel kommer att 
visas. Inbyggt i Smarty finns funktioner för att enkelt kunna hantera dessa variablers 
output. För att exempelvis modifiera text till versaler anger man variabelnamnet följt 
av pipe-tecknet och ordet upper ex. {$variabel|upper}. Flera inbyggda 
variabelmodifierare existerar i Smarty, vilket skapar stora flexibla fördelar.  
  
    Smarty har som tidigare nämnt möjlighet att implementera applikationslogik 
även i templatemallar. Trots att det bör undvikas, kan det i vissa fall vara nödvändigt. 
Nedanstående kod visar hur en enkelt if-sats kan skrivas och användas i templatefiler.  
 

 
    
  Logiska och aritmetiska operationer har stöd av Smarty och fungerar på samma 
sätt som i PHP. Något som skiljer sig är att if-satser måste stängas genom {/if}.  
 
 

2.3 JavaScript  

 JavaScript är ett objektorienterat klientbaserat scriptspråk som ursprungligen 
härstammar från programspråken C/C++. JavaScript utvecklades av Netscape 
Communication Inc. under namnet LiveScript under mitten av 90-talet. Tanken med 
LiveScript var från början att det skulle fungera som ett klient/server-baserat 
scriptspråk. Detta ledde till att LiveScript delades upp i två delar, LiveWire för 
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serverhantering och LiveScript för klientbaserade uppgifter. LiveWire bytte senare 
namn till JavaScript, Goodman [12]. Många tror att detta har att göra med 
marknadsföring, då programmeringsspråket Java under den tiden var högaktuellt, 
dock inte att förväxla. 
 
 JavaScript är främst avsett att användas i webbsammanhang dvs. exekvering sker 
i den aktuella webbläsaren. Trots att JavaScript inte räknas som ett 
programmeringsspråk som exempelvis Java, och att majoriteten av scripten som 
skrivs med JavaScript är relativt enkla, erbjuder JavaScript stora möjligheter att skapa 
komplexa programmeringsstrukturer. De allra vanligaste användningsområdena för 
JavaScript är uppgifter som inputkontroll av formulär, bildhantering, 
fönsterhantering, etc. Man kan som exempel använda sig av reguljära uttryck för att 
kontrollera att en emailadress är korrekt ifylld. Ett reguljärt uttryck för mailadress kan 
se ut som följande.          

    
  
Genom att påverka DOM3 kan man med JavaScript skapa dynamiska och kraftfulla 
script. DOM tillsammans med W3C4 bildar ett interface över samtliga attribut och 
element i HTML dokumentet Microsoft[13]. DOM-arkitekturen kan ses som ett träd 
där flera olika nivåer är påverkbara beroende på vad man vill förändra. Genom att 
använda DOM kan man exempelvis hämta värden från ett vanligt formulär, men 
också bygga om, lägga till och förändra element och attribut. Något som är ett 
problem är att alla webbläsare inte följer samma standard beträffande DOM. Olika 
webbläsare klarar därför av DOM-hantering på olika nivåer olika. En ny webbläsare 
togs fram av Netscape vid namnet Mozilla, som skulle följa den aktuella DOM W3C 
standarden. Mozilla är idag också den webbläsare som bäst följer denna standard, 
Goodman[12]. IE5 har haft som ändamål att följa denna standard, men trots detta 
stödjer inte IE alla nivåer av DOM ännu.  
 

2.4 MySQL  

 MySQL är en mycket populär open source RDBMS6. MySQL skapades av en 
svensk firma vid namnet TcX 1994. MySQL tillhandahåller stöd för flera olika 
programmeringsspråk, alltifrån Java, C++ till mer serverbaserade scriptspråk som 
PHP, ASP, Deitel [7]. Då MySQL är en open source produkt har den också fått kritik 
för att inte uppfylla alla standarfunktioner som kunnat ses hos kommersiella jättar 
som exempelvis Oracle, men i samband med version 5.0 så byggdes många av dessa 
önskvärda funktioner in, t.ex. stöd för referensintegritet, Views och Stored procedures 
som i sin tur ökar säkerheten samt skalbarheten inom databasen. Då MySQL 
tillhandahåller en kostnadseffektiv och kraftfull databas har den snabbt vuxit till en av 
de allra populäraste open sourcedatabaserna på marknaden.            
 
 

                                                 
3 Document object Model 
4 World Wide Web Consortium  
5 Internet Explorer  
6 Relational database management system 



Implementation av ett CMS 

     
 

  17
  
  

 
 

2.5 CSS 

 Genom att använda sig av templates kan applikationslogiken lyftas ut från 
designen. För att skapa ytterligare fristående design, kan man med hjälp av stilmallar 
(CSS) också lyfta ut designen från HTML-strukturen. Stilmallar tillhandahåller 
möjligheten för en designer att påverka hur HTML-elementen ska se ut och 
presenteras för användaren. Stilmallar kan användas av många olika sidor vilket 
medför att en central förändringspunkt för designen skapas. Det blir alltså mycket 
enkelt att förändra och administrera utseendet på en hel webbplats genom användning 
av CSS. Genom en ökad skalbarhet ökar också överskådligheten för HTML-
strukturen. CSS togs fram av W3C då utvecklingen av allt fler HTML-taggar för 
tecken och designformatering infördes av olika webbläsare, vilket skapade 
oöverskådliga och röriga strukturer, Refsnes Data[14]. 
 
 CSS-mallar kan implementeras på ett flertal sätt t.ex. inbäddat i HTML-
elementen, inom headtaggarna med hjälp av så kallade styletaggar etc. Dock frångår 
den sistnämnda grundidén med CSS, då separation av designen inte sker optimalt. Det 
bästa sättet att använda stilmallar på är därför att använda externa .css filer som sedan 
inkluderas i önskat HTML-dokument. 
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3 Genomförande 

3.1   Arbetsstruktur 

 Inför implementationen av CMS-systemet gjordes en teknisk analys med 
avseende på de tekniker som kan tänkas passa för arbetet. Då Transmit Receive AB 
tidigare använde sig av PHP/MySQL som bas för att tillhandahålla dynamiska 
webbsidor, samt att deras egna servrar har stöd för just denna konfiguration, föll sig 
valet av databas och scriptspråk tämligen naturligt till just PHP/MySQL. 
 
       För att erhålla ett skalbart system måste någon form av separation mellan 
applikationslogik och design göras. Efter kringforskning av potentiella tekniker som 
skulle kunna stödja denna inkapsling i PHP föll valet på Smart Template Engine. Då 
arbetet med formulärhantering i ett tidigt skede kunde uppskattas som mer eller 
mindre omfattande, valdes också Pear och QuickForm att integreras tillsammans med 
Smarty. För designhantering valdes CSS då detta skulle kunna skapa en flexibel och 
separerad hantering av designen. För klientbaserade händelsehantering beslutades 
JavaScript att användas, främst på grund av dess gedigna dokumentationsbakgrund 
samt tidigare erfarenheter. Ett önskemål från företaget Transmit Receive var att 
använda sig av en WYSIWYG7-editor för texthantering. 
 

3.2 PHP/MySQL- installation    

 Då tidsramen för detta projekt varit relativt begränsad, beslutades att ett redan 
tillgängligt webbhotell skulle användas. Detta för att försäkra sig om att inloggning 
till servern kan ske dygnet runt oberoende av plats. Webbhotellet som använts till 
systemet tillhandahålls av B-one[15] och finns på adressen 
http://www.marcuseagle.se. Den enda inställning som gjorts på denna server är 
uppdatering av PHP från version 4 till version 5. Detta gjordes genom 
administrationsgrässnittet som tillhandahålls av B-one.  
 

3.2.1 MySQL-hantering 

 
 För all administration av MySQL har en webbaserad databashanterare som 
tillhandahålls av B-one vid namnet PHPMyAdmin använts.   
 

3.2.2 PHP-hantering  

  
 Hantering av PHP, HTML samt övrig kod har skett med editorn DreamWeaver 
MX från Macromedia. DreamWeaver stödjer syntax highlighting för PHP, JavaScript, 
CSS etc. samt tillhandahåller inbyggd FTP hantering, vilket gjorde denna editor till ett 
givet val för projektet. 

                                                 
7 What You See Is What You Get 
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3.3  Databasstruktur 

 Databasen är uppbyggd kring åtta stycken tabeller. Dessa tabeller är 
mailcontacts, mailhistory, mixedpages, musicfiles, news, newsdate, pictures och 
users. Alla dessa tabeller är fristående dvs. inga relationer existerar. Strukturen av 
tabellerna kan återses i Appendix A. En kortare beskrivning över tabellerna ges 
nedan.  
 

• Mailcontacts lagrar mailadresser över användare som vill få nyhetsbrev 
skickat till sin mail.  

• Mailhistory innehåller historik över nyhetsbrev som har skickats genom 
CMS-systemet. Den information som sparas är mailinnehåll, ämne, 
mottagare, samt vilket datum nyhetsbrevet skickades.  

• Mixedpages är en samlad tabell med data som ska visas på ett flertal olika 
sidor.   

• Musicfiles innehåller filnamn samt titel över alla musikfiler som har laddats 
upp från systemet.  

• News tabellen innehåller nyhetsingress, nyhetsinnehåll samt det aktuella 
datumet nyheten lades till i systemet.  

• Newsdate innehåller startdatum och stoppdatum för nyheter. Dessa datum kan 
ställas in av användaren i systemet. Genom att förändra dessa datum kan 
användaren ange vilken datumperiod nyheterna ska visas över. 

• Pictures innehåller namn och titelbeskrivning över uppladdade bilder. Dessa 
används av systemet i samband med bildvisning. 

• Users innehåller inloggningsuppgifter över användare som har tillträde till 
systemet.        

 

3.4 Texteditor 

 Tanken från början av detta projekt var att implementera en egen texthanterare 
för HTML-formatering. Detta avfärdades efter efterforskning pga. begränsad tidsram 
för projekt. Då ett önskemål från Transmit Receive var att använda sig av en så kallad 
WYSIWYG-editor kontrollerades istället möjligheterna till implementation av en 
open source-editor. Valet av editor blev tinyMCE, en plattformsoberoende open 
source-editor som byggts med hjälp av JavaScript av företaget Moxiecode Systems 
AB [16]. Denna editor tillhandahåller stöd för diverse textformationer som t.ex. 
teckensnitt och storlek, färghantering, stöd för html-länkar etc. Editorn stödjer även 
ett inbyggt bildgalleri. Detta är en pluginmodul som kostar pengar vilket resulterade 
till att bildhantering fick skötas separat.  
         
 Integrering av tinyMCE måste göras på varje sida som den ska användas mot. 
Detta utförs genom att inkludera JavaScriptfilen tiny_mce.js. För att ställa in önskat 
beteende på editorn skickas diverse argument till tinyMCE.init(). Med dessa argument 
kan editorn konfigureras till att ändra storlek, plugins, datumformat, associerade 
HTML-element som ska användas etc. För att undvika att detta arbete görs varje gång 
editorn ska användas, lades all denna information i en fil ”frame_wysieyg.tpl”. Vid 
behov av editorn parsas istället aktuell sida in i denna fil, vilket resulterar till att 
mycket dubbelarbete samt att redundant kod undviks.   
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3.5  CMS-systemets struktur 

 Nedan beskrivs genomförandet av de separata sektionerna i systemet. Vissa 
kortare kodexempel kommer även exemplifieras.   

3.5.1 Inloggning  

 
Inloggningen till systemet hanteras av index.php samt index.tpl där användaren helt 
enkelt anger lösenord samt användarnamn. Index.php kontrollerar att korrekt data 
finns i databastabellen user, och om detta villkor uppfylls, sätts en sessions-variabel 
till true, varpå användaren skickas till systemet med hjälp utav headermodifiering. I 
övriga PHP filer i systemet kontrolleras att denna variabel är satt samt att värdet på 
sessionvariabeln är true. Detta sker med följande sats:  
 

 
 
Om villkoret inte uppfylls skickas användaren tillbaka till inloggningen, där 
information att användaren inte är inloggad visas.   
 

3.5.2 Lägga till nyhet 

 
 Hanteringen av nyheter skiljer sig från övriga sidhanteringar beträffande 
uppbyggnaden, då en nyhet innehåller både ingress samt nyhetsinnehåll. För att lägga 
till en nyhet involveras tre stycken sidor. Uppbyggnaden utgår från 
addnews.php/addnews.tpl där användaren uppmanas välja ingress eller nyhetsinnehåll 
genom två stycken knappar. Om användaren väljer ingress öppnas 
newsaddingress.php som ett barnfönster till addnews.php. 
 
 I newsaddingress anropas tinyMCE-editorn som placerats ut kring en textarea. 
Då en ingress endast innehåller text, valdes ett flertal funktioner och plugins bort från 
editorn. Eftersom dessa funktioner måste väljas bort redan vid initiering av editorn, 
används inte den fördefinierade frame_wysiwyg-mallen. Den information som sedan 
angivits av användaren sparas inte i denna fil, utan infogas med hjälp av JavaScript 
till föräldrarfönstret i samband med knapptryckning från användaren. Detta JavaScript 
ligger inbäddad i QuickForm formuläret i newaddingress.php och ser ut som följande. 
 

 
 
För att komma åt ingressens innehåll från editorn används tinyMCE inbyggda 
funktion ”getContent()”. Denna funktion returnerar innehållet från aktuellt element 
som editorn omsluter. Värdet från editorn sparas sedan i variabeln ”content”, som 
används för att vidarebefordra information till föräldrarfönstret. För att presentera den 
angivna informationen för användaren i föräldrarfönstret skickas värdet av 
contentvariabeln till divboxen newsIngress. Detta värde sätts även på ett gömt 
element hiddeningress av två anledningar, dels för att kunna hantera och spara den 
information användaren angivit till databasen, men också för att skicka informationen 
tillbaka till barnfönstret om användaren skulle vilja ändra något i sin text före den 
sparas.  
 



Implementation av ett CMS 

     
 

  21
  
  

 
 

 
Logiken för hanteringen av nyhetsinnehåll fungerar på samma sätt som för 

ingressen-hanteringen. Då innehållet av en nyhet även kan tänkas innehålla bilder har 
därför denna möjlighet implementerats in i barnfönstret addcontent. Genom att lista 
olika thumbnails kan användaren sedan välja att infoga önskad bild till editorn. Se 
figur 3. 
 

 
Fig 3: Infogning av bilder. 

 
Infogningen av bilderna sker till den plats användaren har valt med markören. Detta 
sker med följande JavaScript.  
 

 
 
Slutligen när både ingress samt nyhetsinnehåll har infogats till förälderfönstret kan 
användaren välja att spara nyheten. Informationen hämtas då från respektive dolt 
element för ingress och nyhetsinnehåll och sparas undan i databasen tillsammans med 
det aktuella datumet. 
 

3.5.3  Hantera nyhet  

 
För att tillhandahålla möjligheten att uppdatera och styra visning av nyheter 

konstruerades denna sida som skötte nyhetshanteringen. Genom att visa samtliga 
tillagda nyheter kan administratören med hjälp av en dropdownmeny välja vilken 
nyhet som ska hanteras, samt välja om det är ingress eller nyhetsinnehållet som ska 
ändras. Hanteringen av nyheten sker med hjälp av ett barnfönster som öppnas på 
liknande sätt som beskrivits ovan. Skillnaden är dock att nyheten sparas också från 
barnfönstret varpå föräldrarfönstret laddas om för presentation av den nya nyheten. 
Detta medför att användaren direkt kan se effekten av ändringen utan att behöva ladda 
om sidan.  
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I nyhetshanteringen implementerades även stöd för att kunna styra visningen av 

nyheter beroende på inlagt datum. Genom att låta en tidstämpel automatiskt läggas in 
på varje nyhet när den skapas, kan administratören ändra start- och stopdatum med 
hjälp av dropdownmenyer och därmed specificera en tidsram där inlagda nyheter ska 
visas mellan. Dessa startdatum och stoppdatum sparas som tidigare nämnts i tabellen 
”newsdate” i databasen. Efter att datum angivits och sparats uppdateras sidan och 
aktuella datuminställningar visas på sidan. 

 

3.5.4 Nyhetsbrev  

 
 För att enkelt kunna administrera och hantera nyhetsbrev implementerades 
möjligheten att kunna skicka mail från systemet. Efter en användare registrerat sin 
mailadress från aktuell webbplats kommer dennes adress att återfinnas i 
dropdownmenyn där administratören enkelt kan välja mottagare. Default i listan är 
”alla” dvs. nyhetsbrev går ut till alla adresser i listan. Mailhistorik skapas över 
samtliga skickade mail med information om ämne, innehåll samt datum. Denna 
information tillhandahålls i ett barnfönster genom knapptryckning. I detta fönster 
listas mail efter datum samt ämne och administratören kan sedan enkelt markera och 
se information över önskat mail. För att erbjuda möjlighet att återanvända önskad 
mail implementerades en funktion som möjliggör infogning av gammalt mail till 
aktuellt mail i förälderfönstret.  
 
 Som mailhanterare valdes PHPs mail(). Denna funktionalitet är inbyggd i PHP 
och är mycket smidig när det är frågan om textbaserade mail. Då konfigurationsfilen 
php.ini för PHP måste ställas in för SMTP8-hantering, tvingades denna hantering att 
göras i runtime när mail skickas, då webbhotellet inte tillåter direkt åtkomst till 
php.ini. För att genomföra denna konfiguration i runtime användes funktionen 
ini_alter() som SMTP-modifierare. Aktuell information om php.ini kan enkelt ses 
genom att anropa funktionen ”phpinfo()”. Denna funktion genererar en HTML-sida 
med information över samtliga inställningar i php.ini filen .      
  

3.5.5 Bildhantering  

 
 Ett bildgalleri skapades för att underlätta hantering av samtliga bilder som finns i 

systemet. För att skapa en bättre översikt lades denna hantering som en fristående 
sida, då bildanvändning mot artistsidor ofta är omfattande. Bilderna på sidan placeras 
ut i form av thumbnails i grupper av tre med hjälp av en scrollbar divbox. Information 
om höjd, bredd och sökväg till ursprungsbilden visas intill respektive thumbnail. 
Genom att klicka på bilden öppnas ett barnfönster med aktuell bild för presentation. 
Storleken på fönstret bestäms genom att systemet avläser originalbildens höjd och 
bredd och anpassar sedan visningsfönstret efter dessa attribut. Intill vardera thumbnail 
placeras också en knapp ut för borttagning av respektive bild.  

 
För att lägga till bilder i systemet implementerades möjlighet för administratörer 

att hämta bilder från aktuell dator som sedan laddas upp till systemet. Efter valfri bild 
valts från datorn måste användaren ange titel till bilden dvs. den text som ska visas 
när pekdonet förs över bilden. Denna text är främst tänkt som hjälp vid senare 
utplacering exempelvis som komihåglapp för vilken sida bilden sedan ska placeras ut 

                                                 
8 Simple Mail Transfer Protocol  
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på. Denna text följer alltså inte med när bilden sedan infogas till aktuell sida. Efter 
angiven titel kan bilden laddas upp genom knapptryckning. Sidan laddas då om och 
en thumbnail skapas och presenteras på sidan. 

 
Uppladdningen av bilder sker i picturegallery.php med hjälp av Quickform och 

elementet file. När användaren skickar formuläret kontrolleras filnamnet över 
samtliga tidigare filer inom valideringsblocket. Om aktuellt filnamn redan existerar 
avbryts uppladdningen och användaren meddelas om upptaget filnamn genom att ett 
JavaScript som placerats i en Smarty variabel exekveras. Om filnamnet inte redan 
existerar samt titelbeskrivning är ifylld, läggs information om filnamn samt titel in i 
databasen varefter funktionen process anropas. 

  

     
Funktionen process kontrollerar först att file-elementet verkligen innehåller en 

uppladdad fil med hjälp av funktionen ”isUploadedFile()”. $file är en referens till file-
elementet som gjorts global för att underlätta åtkoms av elementet. Om filen är 
godkänd laddas filen upp genom ”moveUploadesFile()”. För att underlätta 
jämförelsehantering mellan databas och fil, görs filnamnet sedan om till enbart 
versaler varpå sidan laddas om.  

 
Thumbnails skapas av makethumb.php som anropas i en sektionsloop från 

templaten picturegallery.tpl. Thumbnails skapas alltså inte när en bild har laddas upp 
utan detta sker först när picturegallery.php laddas om. Anropet sker helt enkelt genom 
att aktuellt filnamn skickas till makethump.php enl. följande sats.  

 

   
 
Makethumb.php kontrollerar sedan om en mappstruktur för thumbnails finns. Om den 
inte finns skapas en mapp för thumbnails. Denna mapp kontrolleras sedan efter 
existerade thumbnails motsvarande det värde som skickades från templaten. Om en 
thumbnailbild hittas kommer denna att läsas med ”readfile()” varpå exekveringen 
avlutas med exit(0);. Om ingen thumbnail som överensstämmer med medskickat 
filnamn hittas, kommer exekveringen av makethumb.php fortsätta och en ny 
thumbnail skapas efter angivna kriterier.  

 
Borttagning av bilder sker, som beskrivits ovan med thumbnails, genom att 

filnamnet på den fil som ska tas bort skickas till en PHP fil, i detta fall 
removepicture.php. Filnamnet hämtas från templaten när användaren trycker på 
knappen bredvid bilden. För att skicka informationen till removepicture.php används 
en JavaScript-funktion ”rmPicture()”, som finns i filen script.js.  
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     I figur 4, kan en illustration över bildgalleriet ses. 
  

 
Fig.4: Bildhantering. 

 

3.5.6 Media  

  
 Musikfiler förekommer regelbundet på artistsidor, och oftast som kortare 
versioner av originalverket. Med anledning av detta skapades sidan media för att 
tillhandahålla möjligheten att enkelt kunna ladda upp och ta bort mediafiler från 
systemet. Funktionaliteten har många likheter med uppladdningen av bilder som 
nyligen beskrivits. Administratören väljer media-fil från aktuell dator genom 
knapptryckning, och sedan anges en titel på den fil som ska laddas upp. Det är också 
denna titel som kommer att presenteras på sidan då filen blivit uppladdad och sidan 
uppdaterats. Filerna kan sedan infogas på samma sätt som beskrivits med bilder under 
nyheter, där administratörer väljer mellan de uppladdade filerna från en lista och 
sedan infogar dessa till tinyMCE-editorn.  
 

3.5.7 Övriga sidor       

 
        Strukturen för innehållshanteringen av övriga sidor sker gemensamt under 
”pagecontent”. Detta kan göras då outputhanteringen oftast inte delas upp i olika delar 
som exempelvis nyheter gjordes. Hantering av sidinnehåll löstes då genom att låta 
administratören dirigera till vilken sida outputen från editorn skall skickas. En 
scrollmeny implementerades där önskad sida som ska redigeras kan väljas. Genom att 
tillåta användaren att hämta information som redan har redigeras tillbaka till editorn, 
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behövdes ingen ytterligare implementation för redigering av redan inskriven data. 
Infogning av bilder är implementerade och detta sker på samma sätt som beskrivits 
tidigare. Under denna avdelning skapades också möjligheten till att infoga 
mediafilerna som laddats upp till systemet. Genom att välja i en lista över samtliga 
mediafiler kan användaren sedan enkelt infoga dessa filer till editorn. Detta sker 
enligt samma princip som med bilder med hjälp av JavaScript. 
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4 Testning 

 Här beskrivs de testkörningar som har gjort på systemet. 
 
 Detta test har gjorts för att kontrollera att bildhantering samt texthantering har 
utförts av systemet på ett önskvärt sätt, på en given kategori. Testet simulerar 
uppladdning av en ny bild (testpic.jpg) till systemet. Bilden skall tillsammans med 
önskad text skapa en nyhet med tillhörande nyhetsingress. Inlagd nyhet skall sedan 
redigeras under ”hantera nyhet”, varpå texten på nyheten skall ändras och 
informationen ska sparas. Visning av nyheten sker på en fiktiv testsida. 
 
 Bilden textpic.jpg väljs från administratörens dator och bildbeskrivning anges (se 
app B, fig. 1). Resultatet av bilden som administratören valt har genererats till en 
thumbnail av systemet (se app B, fig 2). Om det önskas kan administratören välja att 
förstora bilden genom att klicka på aktuell thumbnail, eller ta bort bilden genom att 
klicka på knappen bredvid aktuell thumbnail. Administratören väljer sedan ”Lägg till 
nyhet” i menysystemet. Under ”Lägg till nyhet” kan administratören sedan välja att 
hantera och lägga till ingress eller nyhetsinnehåll. Nyhetsingressen (se app B,fig3) 
tillhandahåller dock endast texthantering.  
 
 Under ”Skapa content” infogas bilden ”textpic.jpg” till editorn (se app B, fig 4.). 
Resultatet av hela nyheten efter att nyhetsingress samt nyhetsinnehåll har lagts till, 
sparas under ”Lägg till nyheter” (se app B,fig 5). Före nyheten sparas, utförs kontroll 
av att både nyhetsingress samt nyhetsinnehåll är ifyllt. 
 
 Efter att nyheten sparats, kan den återses tillsammans med samtliga inlagda 
nyheter under ”Hantera nyheter” (se app B, fig 6). Administratören kan här välja att 
redigera önskad nyhet beträffande nyhetsinnehåll eller nyhetsingress, med hjälp av en 
scroll-lista. Texten på den nyligen inskrivna nyheten redigeras (se app B, fig7) varpå 
aktuell ändring kan ses i huvudfönstret under ”Hantera nyheter” (se app B, fig 8). 
Under huvudfönstret på ”Hantera nyheter” har administratören även möjlighet att 
definiera under vilken tidsperiod nyheterna ska visas på webbplatsen. Aktuella 
datuminställningar visas ovanför denna inställningsmöjlighet. 
 
 Slutligen kan administratören välja ”Till webbsida” för att se resultatet av den 
nya nyheten (se app B, fig9). Nyheten har på denna sida blivit uppdelad och 
användaren kan klicka på önskad nyhetsingress för att läsa vidare om dess innehåll. 
 
 Utfallet från testet blev som planerat. Nyheten på webbsidan innehåller den nya 
bilden som valdes att läggas upp, med tillhörande text som redigerats i systemet. 
Testet bekräftar att nyhetshantering, nyhetsredigering samt bildhantering fungerar på 
ett tillfredsställande sätt.  
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5   Resultat 

 
Nedan presenteras resultatet av implementationen av CMS-systemet, samt även 
resultatet av information som hanterats i systemet.   
  

5.1 Implementeringsresultat 

 
 Resultatet av implementationen blev ett CMS-system som tillhandahåller enkel 
administration av webbsidor, främst inriktade mot artister. Med hjälp av 
inloggningsrättigheter kan administratören av aktuell sida enkelt lägga till, ta bort, 
eller omstrukturera innehållet som skall visas på en webbplats. Innehåll som bilder, 
mediafiler, samt övrig HTML-hantering kan enkelt administreras genom systemet, 
utan att användaren behöver ha kunskaper inom detta område. Genom nedanstående 
menykategorier, kan användaren välja vilken sorts data som ska hanteras, samt 
orientera sig i systemet.  
 

• Lägga till nyhet 
• Hantera nyheter 
• Bild-administration 
• Skicka nyhetsbrev 
• Hantera mediafiler 
• Hantering av innehåll  
• Till webbsida 
• Logga ut 

 
 Efter inloggning kommer administratören direkt till ”Lägg till nyheter”, då 
nyheter är en kategori som kontinuerligt behöver uppdateras med information om 
kommande events, skivreleaser, konserter etc. Användaren kan genom enkla 
knapptryckningar skapa nya nyheter och rubriker. För att redigera redan inlagda 
nyheter kan ”Hantera nyheter” användas. Genom att systemet listar samtliga inlagda 
nyheter, tillåts användaren välja vilken nyhet som ska redigeras samt enkelt välja 
vilka nyheter som ska visas på sidan.  
 
 Användaren kan under ”Hantering av innehåll” enkelt välja att hantera och visa 
innehållet på övriga sidor som ska administreras. Med hjälp av enkla 
knapptryckningar väljer användaren själv vilken sida som önskas administreras. Hur 
detta gränssnitt ser ut kan ses på nedanstående sida i figur 5.   
 
      Alla bildfiler samt mediafiler som användaren kan välja att lägga in på valfri 
webbsida, hanteras i ett separat bildarkiv, respektive media-arkiv. Under ”Bild-
administration” samt ”Hantera mediafiler” tillåts användaren ta bort, lista, samt 
ladda upp bilder respektive mediafiler. 
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Fig5: Hantering av sidinnehåll. 

  
 Administratören har från ”Skicka nyhetsbrev” möjlighet att skicka nyhetsbrev till 
användare som har registrerat sin mailadress på artist-webbplats. Under ”nyhetsbrev” 
finns även möjlighet att enkelt kunna lista och använda sig av redan skickade 
nyhetsbrev. En loggfil över alla skickade nyhetsbrev sparas av systemet som sedan 
administratören kan använda sig av. 
 
 Genom att klicka på ”Till webbsida” kommer administratören direkt till den 
webbsida som administreras, för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera de ändringar 
och uppdateringar som gjorts i CMS-systemet.    
  

5.2 Resultatet av CMS-systemets datahantering 

  
 Resultatet av den information som behandlats kan ses i en ”dummysida” som 
gjorts av Transmit Receive. Figur 6 visar hur outputen kan se ut efter att bilder samt 
musikfiler precis har behandlats i systemet. Bilderna som visas i figuren nedan 
förstoras när användaren klickar på dem och då en användare klickar på någon 
musikfil i låtlistan börjar dessa spelas i användarens associerade mediaspelare.  
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Fig 6: Output från CMS-systemet med bilder och musikfiler. 

 
För att åskådliggöra poängen med uppdelning av nyheter, visas därför ytterligare en 
figur 7 över outputen från systemet. 
 

 
Fig 7: Output från CMS-systemet över nyheter. 

 
I ovanstående figur kan man se hur ingressen är separerad från nyhetsinnehållet. Detta 
ger då användaren möjlighet att välja den nyhet som är av störst intresse.   



Implementation av ett CMS 

     
 

  30
  
  

 
 

6 Diskussion  

Nedan diskuteras resultat samt metod.  
 

6.1 Diskussion av resultat 

 Detta har varit ett mycket intressant arbete som har givit större förståelse av 
uppbyggnaden och hanteringen av webbaserade administrationsverktyg. Kunskap om 
hur god design kan upprätthållas inom webbutveckling har erhållits och även försökt 
användas. Genom att separera applikationslogik, design, samt struktur i största 
möjliga mån, visade sig detta underlätta integrationen samt överskådligheten av 
CMS-systemet på ett önskvärt sätt. De tekniker som valdes ut för uppbyggnaden av 
systemet bedöms med andra ord som mycket lyckade. Detta trots att användning av 
Smarty och Pear i början av utvecklingsarbetet var relativt tungt på grund av deras 
bristande dokumentation. Arbetet har således kretsat mycket kring ”trial and error”-
utveckling.   
 
Resultatet av systemet uppfyller till större del de primära målen som ett önskat CMS-
systemet skulle klara av. Med tanke på den tidsram som varit satt för detta projekt, 
har dock möjligheten att hantera inloggningsrättigheter på webbplatsen som systemet 
ska administrera inte hunnits med.  
 
 På grund av den oenighet som råder i DOM-standarden mellan olika webbläsare 
samt även deras olikartade tolkning av CSS, har CMS-systemets funktioner samt 
design anpassats till att fungera optimalt i endast Internet-Explorer. Eftersom 
systemets syfte är att tillhandahålla ett administrationsgränssnitt och inte brukas som 
en kommersiellt tillgänglig webbplats, valdes denna avgränsning att göras. CMS-
systemets utformning beträffande design har främst gjorts med avseende att stödja 
funktionalitet, vilket lett till att gränssnittet ibland blivit lidande. Då designen 
separerats från HTML-strukturen genom CSS finns det möjligheter till att relativt 
enkelt kunna förbättra denna om så önskas. För att få en central förändringspunkt i 
designen lades all CSS i en egen fil. Genom en omfattande användning av CSS har 
denna fil blivit mycket stor. CSS-filen skulle ha delats upp i mindre CSS-filer för att 
få bättre överblick samt lättare hantering.   
 
 Genom användning av bilder, media samt editorn tinyMCE, har dessa funktioner 
gemensamt bidragit till relativt ”tunga” sidladdningar, vilket leder till att CMS-
systemet kan upplevas som långsamt om administration sker från långsamma 
Internetuppkopplingar. 
 
 När en administratör väljer att lägga till en nyhet, sker detta i två olika moment. 
Administratören måste alltså lägga till nyhetsingress och nyhetsinnehåll genom två 
separata arbetsmoment. Ett mål från början var att sköta denna hantering i ett och 
samma fönster för att på så sätt skapa bra överskådlighet över hela nyheten. 
Anledningen till att detta tillvägagångssätt frångicks var att editorn tinyMCE var 
konfigurerad för att placeras ut och omsluta alla befintliga textareor på sidan. Senare 
dokumentationsundersökningar av tinyMCE visade på möjlighet att definiera vilka 
textareor som skulle omslutas av editorn. Trots denna möjlighet visade det sig vara 
svårt att unikt anpassa utformningen av editorn till respektive textarea. 
Konfigurationsfilen för editorn blev således samma för alla textareor som fanns under 



Implementation av ett CMS 

     
 

  31
  
  

 
 

samma sida vilket inte var önskvärt. Nyhetsingress och nyhetsinnehåll kräver olika 
funktioner av editorn vilket inte kunde implementeras med detta förfarande.  
Genom att infoga bearbetad information från nyhetsingress respektive nyhetsinnehåll 
till en gemensam sida, kunde den önskade helhetsbilden av nyheten återskapas för 
användaren. Detta förfarande uppfyller med andra ord den funktionellitet som varit 
önskvärd för hantering av nyheter. 
  
 Användningen och hanteringen av bilder är något som används frekvent av 
företaget, vilket också lett till att mycket arbete har lagts ner för att få denna hantering 
så enkel och korrekt som möjligt. Thumbnails skapades från början enligt en fast 
storlek som angavs i PHP-koden. Detta resulterade i att felaktiga 
proportionsförhållanden av originalbilden framställdes. Genom att istället tillåta att 
thumbnails skapas med ett dynamiskt förhållande med avseende på höjd och bredd 
inom en begränsad ram, kunde proportionerna av originalbilden behållas intakta. 
Resterande yta fylls sedan ut med färg för att tillgodose homogena och kvadratiska 
bilder. Resultatet av den implementerade bildhanteringen uppfyller uppdragsgivarens 
önskemål.  
 
 Utvecklingsmiljöerna som använts under detta arbete betraktas som mycket 
effektiva. Programmeringsutveckling har skett uteslutande i DreamWeaver MX från 
Macromedia. Denna editor har visat sig mycket effektiv för arbetet beträffande 
serverhantering. Dock saknas stöd för instickningsmoduler som Smarty Templates 
och Pear beträffande syntax highlighting i Dream Weaver. PHPMyAdmin som 
tillhandahölls av B-one för databashantering har fungerat tillfredsställande, men 
möjlighet att välja ett eget databashanteringsverktyg skulle ha varit önskvärt. 
 
 Ett av de primära målen med detta arbete har varit att upprätthålla ett skalbart 
system. Detta mål har lyckats, vilket lett till att CMS-systemet tillåter att 
vidareutveckling och uppdateringar inom så väl applikationslogik och design kan 
göras mycket enkelt. För att exempelvis utöka kategorierna som systemet ska klara av 
att administrera, krävs mycket små modifikationer. Centrala förändringspunkter har 
också försökt skapats med den avvägning att det inte får inverka på skalbarheten hos 
systemet. För många centrala förändringspunkter skulle kunna leda till att systemet 
blir en enhet istället för många utbytbara entiteter med tydliga arbetsuppgifter.       
 
                        

6.2 Utvärdering av Metod  

 En mix mellan top-down samt bottom-up visade sig vara en givande metod för 
detta arbete. Top-down metoden nyttjades mestadels i början av detta arbete för att 
fastställa systemkrav samt potentiella tekniker för utveckling. Inom flertalet av de 
tekniker som kom att användas saknades tidigare erfarenhet, vilket resulterade i att 
mycket arbete krävdes för att bekanta sig med dessa. Genom en läroprocess som 
redan från början riktade sig mot CMS-systemets uppbyggnad, växte användbara 
delsystem fram enligt bottom-up metoden, som sedan kopplades samman och 
vidareutvecklades.  
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7   Slutsats  

 
Nedan besvaras problemställningar samt förslag till vidareutveckling ges.  
 

7.1 Svar på ställda frågeställningar   

 
Hur ska systemets administrationsgränssnitt integreras till aktuell webbplats? 
  
 Genom separation mellan administrationsgränssnittet och webbplatsens 
gränssnitt, förblir webbplats och administrationsverktyg separata entiteter. All 
information som ska visas för användaren placeras sedan i en databas, som 
administrationsgränssnittet har tillgång till, med möjlighet att modifiera denna 
information. 
 
 
Hur bör systemet utformas för att minimera ingreppen hos den webbplats som 
skall administreras? 
 
 Genom användning av templates kan applikationslogik byggas upp bakom 
designen hos den webbplats som skall administreras. Detta resulterar i att 
ursprungliga designen behålls intakt.  
 
 
Vilka utvecklingstekniker bör användas för att bygga systemet hos företaget? 
 
 För att tillhandahålla ett platsoberoende administrationsverktyg bör detta vara 
webbaserat. Då företagets serverpark redan har inbyggt stöd för PHP/MySQL valdes 
dessa tekniker som bas för utvecklingen. 
 
 
Hur ska systemet byggas för att upprätthålla hög skalbarhet och 
utbyggnadsmöjlighet? 
 
  Genom att använda Smarty Template engine samt CSS för att separera 
uppbyggnaden till olika entiteter hos systemet. På detta sätt skapas rena och 
lättadministrerade strukturer för uppdatering och god överskådlighet.  
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7.2 Förslag till vidareutveckling  

 Då tiden för implementationen för detta system varit så pass begränsad, finns 
mycket som skulle kunna byggas till. Önskemål från företaget var att även kunna 
hantera forum samt gästböcker, något som detta arbete var tvunget att avgränsa. För 
prestandaförbättringar skulle integration av AJAX vara önskvärt. Denna teknik tillåter 
att applikationslogik kan utföras i ”bakgrunden”, dvs. när en användare sparar eller 
uppdaterar önskad information behandlas denna information utan att sidan behöver 
laddas om. Denna teknik ger webbsidor en känsla av vanliga applikationsprogram.  
 

Positionskontroll av markerat element när användare infogar bilder och media 
skulle vara önskvärt. Då JavaScript funktionen ”pasteHTML()” används för att infoga 
t.ex. bilder görs ingen kontroll av att användaren verkligen har valt att markera en 
textarea. Eftersom positionen som användaren valt hela tiden kan motsvara olika 
noder i DOM-strukturen, kan en definition av ett avgränsningsområde inte göras. 
Detta leder till att en traversering upp i DOM-strukturen måste göras tills önskat 
element hittats. 

 
Rättighetshantering för prenumeranter skulle också vara en önskvärd 

funktionalitet. Under artistsidor tillhandahålls ofta utökade webbsidor som endast kan 
besökas av användare som har inloggningsrättigheter. Under dessa sidor tillhandahålls 
ytterligare information om respektive artist som kan vara av intresse för 
prenumeranterna. Önskvärt vore att systemet skulle kunna hantera vilka sidor som 
kräver att användaren har inloggningsrättigheter. Administratören skall enkelt kunna 
definiera vilken behörighetsnivå som krävs för att besöka respektive webbsida som 
systemet administrerar.          
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Appendix B 
Resultat över testkörningar 

 

 
Fig 1. Önskad bild som ska laddas upp anges. 

 
 

 
Fig 2. Ny thumbnail har skapats. 



Implementation av ett CMS 

     
 

  39
  
  

 
 

 
Fig 3. Ny ingress anges. 

 

 
Fig 4. Den nya bilden infogas samt önskad nyhetstext anges. 
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Fig 5. Sammanfattning av nyheten. 
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Fig 6. Hantering av inskriven nyhet. 

 

 
Fig 7. Nyhetsinnehållet har modifierats. 
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Fig 8. Nyheten efter uppdatering.  

 

 
Fig 9. Resultatet av nyheten på aktuell webbsida.  


