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Abstrakt  
 

Musicstage.se är en ungefär ett år gammal hemsida med ett enda mål: att bli den 
kompletta musiksidan med konsertbilder, musikvideos, recensioner, konserter, 
skivor, intervjuer och kommande konserter. För att nå detta mål krävs ett väl 
genomarbetat system för fotohantering. Detta examensarbete går ut på att 
tillfredsställa behovet av ett bildgalleri åt Musicstage.se. Resultatet är ett fullt 
funktionellt fotogalleri, som Musicstage.se sagt att de kommer att använda, vilket 
tyder på att vårt arbete var framgångsrikt. 
Nyckelord: Musicstage.se, Joomla, Insticksprogram, Fotogalleri. 
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1. Inledning 

Musicstage.se är en hemsida av musikälskare för musikälskare. Den har existerat i 
strax över ett år och har ett 40-tal personer som arbetar ideellt genom att recensera 
och lägga upp bilder från de festivaler, konserter, spelningar med mera som de besökt. 
Hemsidan har blivit mycket uppmärksammad och vuxit mycket under den korta tid 
den existerat, I maj 2008 hade de 467 besökare, varav 344 av dem var unika personer. 
Detta kan man jämföra med maj 2009 då de hade 4220 besökare, varav 3045 unika 
personer. Siffrorna kommer ifrån Musicstage.se. Sidan fyller uppenbarligen ett behov 
i musik-Sverige och skaparna har för avsikt att fortsätta utveckla för att bli den bästa 
Svenska musiksidan.  

1.1 Syfte 

Syftet i detta examensarbete är att tillfredställa ett behov av ett avancerat fotogalleri åt 
Musicstage.se. Det önskade fotogalleriet skall fungera med det existerande systemet 
Joomla, mer om Joomla finns att läsa under befintligt system. Därför har de anlitat 
hjälp för att bygga vidare på sidan. Detta innebär att vi som studenter och arbetstagare 
måste sätta oss in i det existerande systemet och det existerande fotogalleriet för att 
göra bedömningar av vad vi kan förbättra och vad som kan tas bort eller bytas ut. 

1.2 Kända problem 

De problem som vi räknade med redan från början bestod av kommunikation, 
geografi och förkunskap. De tekniska problemen som uppstod tittar vi närmre på 
under rubriken tekniska problem (Kap: 2.2 Tekniska Problem). Kommunikationen 
och geografiska problemen går hand i hand då Musicstage.se är baserat i Stockholm 
och vi som studenter på högskolan i Gävle naturligtvis var baserade där. Detta 
förhindrade allt för frekventa besök och all grafisk utvecklig och alla övriga frågor 
fick ställas antingen i telefonmöten eller i värsta fall via e-mail, något som vi 
misstänkte kunde fördröja svaren och utvecklingen. I övrigt visste vi också att ingen 
av oss hade någon förkunskap om Musicstages existerande system Joomla. 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar den här rapporten skall besvara handlar i grund om den 
kravspecifikation som vi skrev vid vår första kontakt med Musicstage. Utöver 
kravspecifikationen så rör det sig om tre stycken kärnfrågor. 
 

• Löstes uppgiften? 
• Hur löstes uppgiften? 
• Var resultatet tillfredställande för alla parter? 

 

1.4 Förväntade resultat 

De krav och förväntningar som finns på examensarbetet är i princip att vi ska bygga 
ett fotogalleri, åt Musicstage.se. Det finns dock inget krav på att alla 
användningsfallen ska bli verklighet. 
 
En exakt mängd av antal lyckade lösningar på användningsfallen var svårt att 
uppskatta med tanke på eventuella förändringar i både kravspecifikation och teknik. 
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1.5 Förkunskaper 

De tekniska områden som det här arbetet berör är skriptspråken PHP, HTML, CSS, 
JavaScript, Samt ett CMS och My-SQL. Vi är sen tidigare kurser bekanta med 
samtliga skriptspråken och My-SQL.  
 
Däremot hade ingen av oss någon som helst utbildning eller ens erfarenhet av något 
Content Management System, förkortat CMS. Förkunskaper om hur man arbetar i 
projekt har vi skaffat oss i tidigare kurser, då vi arbetat nästan uteslutande i projekt 
under hela vår utbildning. 
 

1.6 Resurser 

Den utrustning vi förfogade över för det här projektet, bestod först och främst av två 
stycken bärbara datorer som användes till att utveckla och testa fotogalleriet. Viktigt 
var även att vi hade tillgång till Musicstages utvecklingssida, där vi kunde testa de 
saker vi jobbade med. 
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2. Systembeskrivning 

2.1 Befintligt system 

Det befintliga systemet är uppbyggt på en grund som består av CMS-systemet 
Joomla. Joomla är ett gratissystem med stor tillgång till insticksprogram, det är även 
möjligt att utveckla egna insticksprogram. Tanken bakom Joomla är att man ska 
kunna göra en mer avancerad hemsida utan att behöva ha stor kunskap inom 
webbprogrammering. 
Fotogalleriet som används är ett insticksprogram till Joomla och det är uppbyggt i 
Flash. Musicstage.se anser att detta fotogalleri inte lever upp till de krav som de har i 
dagsläget. Eftersom galleriet är uppbyggt i Flash laddas inte sidorna om när man går 
in i olika gallerier, detta innebär för Musicstage.se att deras statistik inte stämmer 
överens med verkligenheten. Om en användare tittar på fem album ser det ut i 
statistiken som de bara gått in i fotoalbumet och det är inte bra när de försöker 
sammanställa korrekt statistik över besök. De kan inte heller plocka ut länkar till 
specifika album, fotografer måste logga in i systemet två gånger för att komma åt rätt 
tjänst. För att de ska komma åt galleriet måste de ha ett konto med hög åtkomststatus 
som gör att de även har åtkomst till andra delar av de administrativa inställningarna 
som finns för systemet som enbart administratören för systemet bör ha. Det är även 
som så att bara en fotograf kan vara inloggad och ladda upp bilder åt gången. 
Det befintliga systemet har även ett användargränssnitt som Musicstage.se inte är 
nöjda med. De anser det vara otillräckligt på grund av att det visar för få album per 
sida och eftersom sidan innehåller många album blir det mycket klickande och 
letande. De anser även att överblicken av bilder i ett specifikt album är utvecklad på 
ett otillräckligt vis. 
 

2.2 Tekniska problem 

I dagsläget finns det begräsningar i Joomla som gör att det inte är möjligt att själv 
konfigurera vilka användare som ska komma åt vad i systemet utan att ändra Joomlas 
källkod. Vid sökningar på Internet om hur man ändrar detta visade det sig var en svår 
uppgift. Det finns tre nivåer av administrativa konton och många av 
insticksprogrammen till Joomla läggs automatiskt så alla kan komma åt dem och detta 
går inte ändra. I dagsläget måste fotografer ha högsta åtkomst nivån för att komma åt 
fotoalbumet och detta går inte att ändra. Detta innebär för Musicstage.se att en 
fotograf måste ha åtkomst till hela systemets inställningar för att kunna komma åt 
fotogalleriet vilket leder till risk för användarfel om en fotograf av misstag klickar på 
någonting som de inte bör komma åt. 
 
Det nuvarande fotogalleriet släpper även bara in en fotograf åt gången då det enbart 
går att ha ett konto för att logga in i det, så alla fotografer måste dela konto och detta 
gör att när en ny fotograf loggar in för att ladda upp bilder måste denna se till att alla 
inställningar stämmer, ändra namnet på fotografen enligt kontot och sedan se till att 
den inte ändrar någon annan fotografs bilder. 
 
Galleriet är baserat på Flash, vilket gör att det inte går att bygga om eller ändra något 
själv i grunden på galleriet eftersom Flash-filer är låsta för användare att komma in i 
och ändra något. Det hindrar möjligheterna att konfigurera galleriet precis så som 
Musicstage.se vill ha det. Eftersom det är uppbyggt i Flash räknas alla album som en 
sida, vilket gör att statistiken blir mycket lägre än vad den egentligen är. Ett annat 
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problem är att det inte går att plocka ut länkar ur webbläsaren till specifika gallerier. 
Det saknar viss konfiguration som de önskar ha tillgång till och de anser att storleken 
på bilder är för liten. 
 
När en fotograf lägger in ett nytt album hamnar det längst ner i listan på album, så 
fotografen måste manuellt trycka på en knapp flera gånger för att flytta det uppåt i 
listan. Eftersom det finns många album och det ständigt blir mer är detta en process 
som tar längre och längre tid. 
 
Överblicken över album är inte vad som önskas, den består av en lista med 7 album 
per sida. Vill man se ett äldre album får man bläddra mycket. 
 

2.2.1 Säkerhetsaspekter 

I dagsläget kan fotografer komma åt inställningar som de inte bör ha åtkomst till, 
detta på grund av en konfigurering av konton i Joomla som inte går att ändra utan 
mycket strul och stor kunskap som varken vi eller Musicstage.se besitter. Alla 
fotografer måste även logga in två gånger för att komma åt fotosektionen, den andra 
gången på samma konto som alla andra fotografer. Detta leder till att enbart en kan 
vara inloggad och arbeta åt gången och de måste ändra inställningar innan de lägger 
upp bilder för att det ska stå att rätt fotograf laddad upp bilden. Detta leder till stor 
risk för fel utförda av användare och de kan ändra inställningar för själva 
fotosektionen på hemsidan av misstag. 
 

2.3 Planerat system 

Det planerade systemet ska lösa de problem och detaljer som inte är uppskattade i det 
nuvarande systemet. Det ska vara en bättre överblick av album och bilder som ska 
bestå av flera rader och kolumner för att få plats med mer album på varje sida så man 
slipper bläddra lika mycket för att hitta det album man är ute efter, smidigare för 
fotografer att ladda upp nya bilder, de ska slippa att manuellt flytta albumet längst 
upp, det ska automatiskt läggas till en text på varje bild med fotografens namn utan att 
fotografen ska behöva ställa in detta själv, det ska även finnas olika metoder för att 
ladda upp bilderna för att tilltala en så stor skara människor som möjligt. Det ska 
självklart även vara stabilt och säkert, både ur användarsynpunkter och för attacker 
utifrån. 
Användare ska kunna skicka länkar till sina vänner som leder direkt till specifika 
album, orientera sig lätt mellan olika album, finna en logisk uppdelning av albumen 
med artister och underkategorier i dessa underkategorier ska olika konserter med den 
specifikt valda artisten ligga, så det inte blir lika mycket irrelevant på första sidan och 
för att det ska vara lätt att hitta många album med sin favoritartist. 
 

 



 

5 
 

3. Implementering och Test 

3.1 Implementering 

Galleriet kommer inte implementeras på hemsidan under projektets tid. Detta på 
grund av att Musicstage.se måste föra över alla sina gamla bilder till det nya galleriet, 
vilket inte har ingått i vårt projekt men även på grund av deras önskemål. De vill även 
testa systemet själva ordentligt och leta efter eventuella fel eftersom Musicstage.se 
arbetar aktivt för en plats på toppen inom sitt område. Om de då släpper en tjänst som 
inte fungerar korrekt kommer detta ge folk en uppfattning om att de inte håller den 
höga kvalité de vill och på så vis tappa besökare. 
 
Däremot har vi implementerat det i deras utvecklingsmiljö där de testar allting innan 
de implementerar det till sin riktiga sida. Denna implementering har gått bra,   det 
varit ett insticksprogram utvecklat för Joomla så har vi enbart behövt använda den 
inbyggda tjänsten för att installera insticksprogrammet och sedan fungerade det. 
Utöver detta har vi konfigurerat inställningar i insticksprogrammet för att det ska 
passa ännu bättre med det befintliga systemet och de krav Musicstage.se har ställt. 
 
Eftersom alla de krav på funktioner som var ställda på galleriet inte har funnits har vi 
fått implementera ytterligare funktioner i galleriet. Detta är något som ställt till mer 
problem då det inte är fullt anpassat att lägga in egen kod i färdiga insticksprogram. 
Vi var tvungna att leta upp variabler ur Joomlas system och leta i koden för det nya 
galleriet för att hitta en lämplig plats för implementeringen att ske. 
 
I skrivande stund har dock alla problem med implementeringen lösts och galleriet 
fungerar nu efter uttryckt önskan från Musicstage.se. 
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3.2 Test 

För att testa galleriet så mycket som möjligt har vi redan innan vi implementerade det 
hos Musicstage.se börjat testa det och leta efter problem. Detta har vi gjort lokalt på 
en webbserver på våra datorer. När vi var redo att implementera det på deras 
utvecklingsserver fortsatte felsökandet på att hitta buggar, och arbetet med att försök 
göra fel för att upptäcka buggar och liknande. Dock kommer testningen att fortsätta 
även efter projektet slut. Detta på grund av att Musicstage.se måste se till att galleriet 
lever upp till alla krav som ställts på det eftersom de arbetar aktivt för att bli den 
kompletta musiksidan med konsertbilder, musikvideotips, recensioner: konserter, 
skivor, intervjuer, kommande konserter samt tips om musik i radio och tv. Detta gör 
att de måste vara steget bättre än deras konkurrenter hela tiden och då inte låta något 
vara fel som kan göra att användare av systemet finner det otillräckligt och inte vill 
använda det på grund av detta. Det kommer även att överföras stora mängder bilder 
ifrån deras gamla galleri till det nya, detta på grund av att de vill slippa ha kvar det 
gamla galleriet och det inte går att överföra bilder ifrån det gamla till det nya på något 
smidigt vis. 
 
Denna bildöverföring kommer att bli en del av testningen då det kommer flyttas 
väldigt många bilder och galleriet då kommer att bli testat för att se så det klarar en 
hög belastning. Skulle det vara så att någonting inte fungerar som förväntat har det 
gjorts avtal om hur detta kommer lösas. Det finns personer som arbetar på 
Musicstage.se som kan utföra arbetet och om de skulle behöva mer hjälp ifrån oss har 
vi utlovat att hjälpa till eftersom vi inte kunnat testa klart systemet innan vi lämnade 
över det på grund av att de har valt att vänta med att lansera det på sin webbsida. 
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4. Genomförande 

4.1 Detaljerad beskrivning 

Projektet började med ett möte i Stockholm med kontaktpersonerna på Musicstage.se 
där vi diskuterade vad som var bra och dåligt med gamla systemet, vad som önskades 
av ett nytt system och utifrån det gjorde vi en kravspecifikation. Efter det påbörjades 
sökande efter ett insticksprogram som skulle kunna uppfylla deras önskemål. 
 
Vi provade ett par olika, installerade dem, konfigurerade dem men hittade stora 
brister i systemen. Det första insticksprogrammet vi testade, ”Sam Gallery” hade ett 
tydlig och smidig användargränssnitt, men den saknade dessvärre många funktioner, 
det gick exempelvis inte ladda upp mer än en bild åt gången, vilket skulle vara väldigt 
tidskrävande för fotograferna. Musicstage.se var inte helt nöjda med systemet så vi 
började leta efter ett nytt. 
 
Nu hittade vi ett insticksprogram vid namn ”JoomGallery”. Det fanns stora 
möjligheter i konfigurationen och det hade många funktioner som önskades. Vi 
började titta närmare på det och det visade sig att det även gick ladda hem 
insticksprogram till detta insticksprogram, vilket gav det ännu större möjligheter. 
 
Vi installerade JoomGallery, började konfigurera det efter önskemålen vi fått in och 
insåg att nästan allt vi letade efter fanns i detta galleri. Det var dock vissa funktioner 
som inte fungerade som önskat och några som inte fanns alls. 
I det nya galleriet fanns det en logisk uppbyggnad av gallerier med undergallerier. Det 
går att kopiera ut länkar ur webbläsaren in till specifika gallerier, dock ej bilder 
eftersom alla bilder visas med hjälp av JavaScript. Bilduppladdningen för 
fotograferna är smidigare och de kan ladda upp med flera olika verktyg, till exempel 
en zip-fil som innehåller alla bilder och ett java-verktyg där man markerar alla bilder 
man vill ladda upp. De nya albumen som skapas läggs även automatiskt först i listan, 
så det nyaste är det första man ser. 
 
Funktionen för att lägga till fotografens namn på alla bilder som läggs upp fungerade 
inte enligt önskemål när galleriet installerats. För att åtgärda detta började vi göra 
tester för att se om det skulle gå att använda den färdiga funktionen och bara göra om 
delar av den. Det visade sig dock att den fungerade som så att stämpeln bara visades 
över bilder och inte var en del av bilden. Vi började leta på internet efter en annan 
funktion med samma utförande, hittade en och började planera implementering av den 
i galleriet. Efter några försök, och mycket tid letandes i koden för galleriet, insåg vi 
att den nya stämplingsfunktionen inte skulle fungera eftersom den försökte stämpla 
alla bilder i en mapp på en gång och vi var tvungna att stämpla dem en åt gången 
eftersom man först laddar upp en bild, stämplar den och sedan görs kopior av den till 
bildvisningen. Detta skulle innebära att vi skulle vara tvungna att stämpla tre gånger i 
olika mappar och det var inte lätt att implementera i koden. 
 
Vi letade efter en ny. Hittade en som verkade perfekt och började ännu en gång 
planera implementering i systemet. Den här gången var det perfekt. Efter att ha sökt i 
koden och provat några idéer fick vi det att fungera precis som vi ville (Se exempel i 
Bilaga 1: Vattenstämpel). Vi behövde inte ändra något i den existerande koden, bara 
lägga till ny. Dessvärre fanns det några funktioner på kravspecifikationen som inte 
fanns med i systemet och som vi inte har hunnit göra klart. Detta pågrund av att vissa 
funktioner vi har arbetat med tagit längre tid än planerat och det varit svårare att 
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implementera funktioner i Joomla. De funktionerna har vi varit i kontakt med 
Musictage.se och pratat om och kommit fram till att antingen ska de inte utvecklas, 
eftersom de inte var viktiga i dagsläget, eller också ska de slutföras efter projektet 
slut. 
 

4.2 Upprepningsbart 

Att upprepa ett liknade projekt är möjligt, eftersom att Joomla arbetar med 
insticksprogram så kan man i princip bygga nästan vad som helst som går att ha på en 
hemsida, musikspelare, fotogallerier, filmspelare och så vidare. Möjligheterna är 
minst sagt stora, och om nu inte Joomla skulle klara av de ställda kraven så finns det 
alternativ som förvisso kostar pengar men klarar de ställda kraven. 
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5. Resultat 

För att redovisa resultatet av det här arbetet har vi valt att ta med den 
kravspecifikation vi utformat med Musicstage.se och fylla på med en resultat del.  

5.1 Kravspecifikation med resultat 

Use Case 1: Spara bilder 

Aktörer: Användare 
Beskrivning: En vanlig användare ska inte kunna spara ner bilder ur 

fotoalbumet. 
 
Resultat: Bilder kan ej sparas ner från fotoalbumet till persondatorer. Detta 

löstes genom att lägga en osynlig ruta över bilderna så när en 
användare högerklickar på en bild klickar de inte på bilden utan i 
själva verket en ruta och får då inte upp någon möjlighet att spara 
bilden. Därigenom har vi gjort det svårare att spara ner bilder från 
sidan. 
Uppgiften är löst.  

 
Use Case 2:  Länka 1 
Aktörer: Användare 
Beskrivning: En vanlig användare ska kunna länka till olika album genom att 

plocka URL:en ifrån webbläsaren. 
 
Resultat: Till skillnad från det tidigare galleriet kan vanliga användare nu 

länka till specifika bilder i albumen, genom att kopiera URL:en 
ifrån webbläsaren. 

  Uppgiften är löst.  
 
Use Case 3: Länka 2 
Aktörer: Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna länka till en specifik recension via en 

knapp. 
 
Resultat: Denna uppgift har inte hunnits med och Musicstage.se har sagt att 

den inte varit viktig att prioritera. Den kommer att lösas efter 
projektets slut utav Musicstage.se 

  Uppgiften är ej löst. 
 
Use Case 4: Titel 

Aktörer: Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna lägga till en titel på en bild samt 

uppge/ändra artistens namn, nummeruppräkning och 
bildtext/kommentar.  

 
Resultat: Det är möjligt för Administratörer att lägga en titel för alla bilder 

som laddas upp och en kommentar för bilden, uppräkning av 
antalet bilder går att ändra ifrån vilket nummer den skall börja 
med. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use Case 5: Stämpel 
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Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna sätta Musicstage.se stämpel på alla 

bilder. 
 
Resultat: När en Administratör laddar upp en ny bild läggs det automatiskt 

på en stämpel med fotografens namn och Musicstage.se på dem 
via ett script som gör om bilden till en ny innehållandes 
originalbilden och en bild ovan på innehållandes namnet och 
Musicstage.se. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use case 6:  Koppla bild 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna koppla bilder till en specifik användare 

med hjälp av watermarks. 
 
Resultat: När en Administratör laddar upp en ny bild läggs det automatiskt 

på en stämpel med fotografens namn och Musicstage.se på dem 
via ett script som gör om bilden till en ny innehållandes 
originalbilden och en bild ovan på innehållandes namnet och 
Musicstage.se. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use case 7 :  Se alla bilder 
Aktör: System administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna se/redigera alla bilder. 
 
Resultat: System administratörer kan se alla bilder och har möjlighet att 

redigera dem. De kan även komma åt alla album. 
  Uppgiften är löst. 
 
Use case 8:  Egen stämpel 
Aktör: Fotoadministratör 
Beskrivning: Alla fotoadministratörer sköter sina egna bilder det vill säga att de 

har en egen stämpel och de ska bara kunna ta bort sina egna 
uppladdade bilder. 

 
Resultat: En fotoadministratör har en egen stämpel som stämplas 

automatsikt på deras bilder. Dock är funktionen för att begränsa 
åtkomsten till andras bilder är ej klar, det har skapats ett 
prisförslag på insticksprogram som utför denna uppgift då den är 
för avancerad att implementera själv i Joomla. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use case 9:  Välja bilder  
Aktör: Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna välja vilken bild som ska vara 

albumbild. 
 
Resultat: När administratörer skapat ett album och lagt in bilder i det går det 

att gå in och redigera albumet och där välja vilken bild som ska 
vara albumbild. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use case 10: Omskalning 
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Aktör: Administratör 
Beskrivning: En filstorleksrestriktion bör finnas i systemet men annars så ska 

administratörer även kunna skala om bilders storlekar. 
 
Resultat: När en administratör laddar upp en bild så ändras automatiskt 

storleken på den för att passa systemet. Är bilden för stor ges det 
ett meddelande om detta och bilden laddas inte upp. 

  Uppgiften är löst. 
 
Use case 11: Publicering 
Aktör: Administratör 
Beskrivning: Administratörer ska kunna välja om ett album ska vara publicerat 

eller inte, detta för att hålla album som är under uppbyggnad dolda 
från användarna. 

 
Resultat: När ett album skapas får man välja om det ska vara publicerat eller 

inte. Där väljer fotografen att det inte ska vara publicerat. Sedan 
laddas bilderna upp och efter det går fotografen in i albumet igen 
och väljer album bild och klickar sedan på publicera. 

  Uppgiften är löst. 
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5.2 Extra funktioner 

Det har även dykt upp en del extra funktioner som inte finns med i 
kravspecifikationen. Dessa har antingen varit saker som Musicstage.se önskat efter att  
kravspecifikationen skrivits, eller funktioner vi föreslagit att de ska implementera. 
Dessa två funktioner har implementerats. 
 
Extra funktion 1: Cooliris 
Beskrivning: Cooliris är ett insticksprogram för webbläsare som gör att man kan 

öppna bilderna i ett externt program som listar bilderna med en 
bra överskådlig vy. Detta insticksprogram fanns det stöd för i 
JoomGallery och vi föreslog för Musicstage.se och eftersom det 
inte visas för folk som inte har insticksprogrammet installerat är 
det ingenting som stör användare som inte använder det. 

 
Extra funktion 2 En inloggning 
Beskrivning När en administratör loggar in i systemet behöver de inte längre 

logga in en gång till för att kunna nå fotoalbumet, detta har 
önskats av Musicstage.se men de gjorde det efter 
kravspecifikationen skapats och eftersom vi redan hade löst detta 
problemet utan att vara i kontakt med dem valde vi att inte lägga 
med detta i kravspecifikationen efteråt. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultat 

Resultatet på det utförda arbetet lever upp till de förväntningar vi och Musicstage.se 
har haft på det. Det har varit mycket arbete vid vissa tillfällen och lite mindre vid 
andra. Det har överlag gått bra för oss, även om det ibland varit stora problem som 
känts svåra att komma över. Nu i slutändan känns det bra och vi är mycket nöjd med 
det utförda arbetet och hoppas även Musicstage.se har sagt att de är nöjda med det 
nya systemet.  
 
Det har varit kul att jobba med något nytt inom det område vi vill arbeta med, och vi 
känner att vi lärt oss mycket om hur Joomla fungerar och är uppbyggt, vilket vi tror 
kan hjälpa oss i framtida projekt av liknande natur. Vi har inte bara fått kunskaper om 
hur man konfigurerar Joomla och dess insticksprogram utan också hur man utvecklar 
nya insticksprogram.  
 
Den utsatta tiden för projektet kändes till att börja med ganska kort, men när vi hade 
kommit igång med arbetet och allting fungerade bra kändes det som vi skulle vara 
klara väldigt tidigt. När saker sedan började gå på tok kändes det återigen som att 
tiden inte riktigt skulle räcka till. Eftersom Joomla är ganska svårt att implementera 
egna funktioner i har vi inte heller hunnit med allting för projektet. Dock har vi varit i 
kontakt med Musicstage.se och de har varit med och prioriterat vad som är viktigast 
att få klart fort och sedan har vi jobbat efter den listan. Det som ännu inte är klart är 
funktioner som de antingen beslutat att de klarar sig utan eller funktioner som ska 
slutföras efter projektet slut. 
 
Gruppen har under arbetet fungerat bra ihop, vi har arbetat tillsammans tidigare och 
när vi valde att arbeta ihop kände vi att det skulle fungera bra. Vi har lärt oss mycket 
av varandra eftersom vi inte har riktigt samma förkunskaper och vi har arbetat 
tillsammans för att lyckas lösa våra problem och nå de mål som varit uppsatta. 
 

6.2 Erhållet resultat, förväntat resultat 

Det erhållna resultatet har varit ungefär vad som förväntats. Det var inte det galleri vi 
från början trodde vi skulle använda, men det fungerar så som vi ville. Det innehåller 
de flesta funktionerna vi har försökt få med, det lever upp till stor del av de krav som 
varit ställda och det har ett trevligt användargränssnitt. 
 
Även den delen som fotograferna kommer åt är vi riktigt nöjda med. Vi har lyckats få 
fram ett bra gränssnitt här också, det är lätt att använda och det finns olika sätt att 
ladda upp bilder på för att det ska passa så många användare som möjligt. Vad vi 
hade förväntat oss av den administrativa sidan är vi inte helt säker på själva, men vi 
kan säga att vi är mycket nöjd med det resultat vi har lyckats producera under de 
senaste månaderna. Det är ett system som vi båda gärna skulle arbeta i själva och vi 
hoppas det kommer falla Musicstage.se i smaken. Vi tror de kommer vara mycket 
nöjda med det och att de fotografer som ska använda det kommer finna det mycket 
användbart.   
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7. Slutsatser 

Den här rapporten visar på att Musicstage.se har fått ett nytt fotogalleri som utlovat, 
förvisso är inte alla original kravspecifikationens punkter lösta, men med hjälp av en 
prioriteringslista som togs fram med kontaktpersonerna på Musicstage.se så är det 
viktigaste med. Galleriet är en klar uppgradering åt en hemsida som är på god väg att 
bli en av Sveriges största av sitt slag. Arbetet är därmed lyckat. 
 
Eftersom testandet av galleriet utförs i flera stadier, först av oss innan vi 
implementerade det hos deras utvecklingsserver, sedan av oss och Musicstage.se när 
vi implementerat det och sedan enbart av Musicstage.se när de fått systemet levererat 
kommer det förhoppningsvis inte finnas några fel eller buggar kvar i det som kan 
förstöra något. Vi anser att det redan nu bör vara fullt brukbart och att det inte ska 
finnas några fel kvar. Detta är dock svårt att garantera eftersom olika webbservrar har 
visat sig hantera kod lite olika, så när det väl ligger på deras riktiga sida kan något 
oväntat dyka upp. Om det mot all förmodan skulle hända bör detta gå fort att ordna. 
 
Med det system som vi har utvecklat finns många möjligheter för vidareutveckling. 
Musictage.se har uttryckt önskemål på att i framtiden kunna ha möjlighet till att låta 
användare kommentera bilder, spara sina favoritbilder i ett eget album. Detta är 
funktioner som det nya systemet stödjer. Det finns mycket konfigurations möjligheter 
och inbyggda funktioner i galleriet vilket innebär att utvecklingsmöjligheterna är 
stora.  
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Bilaga 1: Vattenstämpel 
Härefter följer ett exempel på koden som används för att anropa och styra 
Vattenstämplingen av bilder. Den börjar undersöka vilken användare som är inloggad 
för att kunna avgöra vilket namn som skall stå i den dynamiska vattenstämpeln. Sedan 
undersöks var filen som skall stämplas ligger, efter detta vart den nya filen ska ligga 
och vad den ska heta. Dessa två steg styrs med hjälp av Joomlas inbyggda sökvägar. 
Sedan bestäms texten som ska stämplas på bilden, alltså namnet på fotografen och 
sedan ”Musicstage.se”. Därefter anropas den funktion som stämplar bilderna. 
 
//Call the Watermark file 
 $user =& JFactory::getUser(); 
 $firstname = $user->name; 
 $SourceFile = JPATH_ROOT.DS.$config-
>jg_pathoriginalimages.$catpath.$newfilename; 
 $DestinationFile = JPATH_ROOT.DS.$config-
>jg_pathoriginalimages.$catpath.$newfilename; 
 $WaterMarkText =  $firstname.' | Musicstage.se'; 
   
 require_once('watermark.php'); 
 watermarkImage ($SourceFile, $WaterMarkText, $DestinationFile); 
    
       $ordering = $this->Upload_GetOrdering ($config-
>jg_uploadorder,$catid); 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

Bilaga 2: Bilder före 

 

Fig1: Denna bild visar den extra inloggningen som man tidigare var tvungen att göra 
som administratör för att komma åt galleriet. 



 

 
 

 

 

 
Fig2: Detta är den skärm administratörer kommer till när man loggat in i det gamla 
galleriet.



 

 
 

 
 

Fig3: Detta är det gamla galleriet när man redigerar bilder. 



 

 
 

 
 

Fig4: Detta är förstasidan på det gamla galleriet så som en användare ser det. 



 

 
 

 
 

Fig5: Vyn över underalbum för en användare i det gamla galleriet. 



 

 
 

 

 
Fig6: Det gamla galleriet ur en användares perspektiv när man valt ett album. 



 

 
 

 
 
Fig7: Detta är bildvisningen ifrån det gamla galleriet sett ur en användares vinkel. 



 

 
 

Bilaga 3: Bilder efter 

 

 

Fig8: Detta är det nya galleriets albumhantering för en administratör. 



 

 
 

 
Fig9: Detta är Java-uppladdningen av bilder i det nya galleriet. 



 

 
 

 
 
Fig10: Såhär ser bildhanteringen ut i det nya systemet för en administratör. 



 

 
 

 
 
Fig11: Detta är överblicken för användare när de öppnar galleriet. 



 

 
 

 

 
Fig12: Album med underalbum i det nya galleriet. 



 

 
 

 

 
Fig13: När en användare klickat på ett album under underalbum ser det ut såhär I det 
nya galleriet. 



 

 
 

 
 

 
Fig14: Detta är bildvisningen för användare i det nya galleriet. 


