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Sammanfattning 
Detta examensarbete riktar in sig på utveckling  av en webbshop åt företaget DPFlashes. 

Webbshoppen ska ha funktioner som låter användare lägga till produkter i en kundvagn. 

Användarna ska ha möjlighet att registrera sina uppgifter på webbshoppen samt lägga en order 

för valda produkter. För att DPFlashes ska ha en så översiktlig vy av webbshoppen ska en 

administratörs sida skapas där produkter, kategorier och användare skall kunna administreras. 

Förslaget på webbshop jag fått fram har alla dessa funktioner utom funktionen att lägga en order 

för kund. Vidareutveckling av webbshoppen krävs för att få en fullt fungerande webbshop. 
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1 Inledning 
  

Under ett möte med Dan Erhard Olsson presenterade Dan en ide om att starta en webbshop för 

sitt företag DPFlashes. Då företaget utvecklar mobilspel och flashspel har de fått enormt många 

fans som spelar deras spel. För att utveckla företaget vidare vill Dan därför starta en webbshop 

för att sälja produkter baserade på deras spel.         

  

1.1 Bakgrund 

  

DPFlashes startades av Dan Erhard Olsson under sin gymnasietid på Polhemsskolan i Gävle. 

Till en början utvecklades flashspelet Clear Vision som kunde spelas via olika webbsidor på 

Internet. Allt eftersom smartphones blev mer populärt utvecklades en mobilversion som har 

blivit en världssuccé. 

Nu vill företaget försöka nå ut mer till sina fans och utveckla sitt företag ännu mer och har därför 

fått iden om att sälja fanbaserade produkter. För att enkelt sälja produkter till människor världen 

över vill de därför försöka sälja produkterna via en webbshop. En webbshop som kunder enkelt 

ska ha möjlighet att handla produkter 

  

1.2 Syfte 

  

DPFlashes vill ha ett förslag på en webbshop som är användarvänlig samt enkel att övervaka. 

Kunder på webshoppen ska enkelt kunna se översiktligt vad för produkter som finns och ha 

möjligheten att lägga till produkter i en kundvagn för att sedan lägga sin order. 

DPFlashes vill ha en översiktlig och enkel Adminsida som styrs via en extern sida men är 

kopplad till webbshoppens databas. På Adminsidan ska det gå att lägga till nya produkter, 

kategorier och produktbeskrivningar. Det ska även gå att ta bort och ändra produkter, 

kategorier, användare och ordrar samt att ha ett översiktligt gränssnitt på dessa. 

  

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom en databas ska användas för att bygga upp själva webbshoppen har jag valt att 

avgränsa den till en SQL databas. Till själva skrivandet av webbsidan kommer det att skrivas i 

HTML och CSS för design. För att koppla SQL databasen till webbshoppen kommer PHP att 

användas. 
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1.4 Precisering av frågeställningen 

                    

Webbshoppen 

● Webbshoppen ska ha en översiktligt bild på kategorier för produkter 

● Varje kategori ska visa produkter som tillhör den kategori som är vald 

● En kundvagn ska finnas där användaren enkelt ska ha möjligheten att lägga till 

produkter, ta bort produkter och ändra antalet produkter. 

●  Produkterna ska ha en beskrivning av själva produkten samt möjligheten att lägga till 

produkten i en kundvagn 

●  En betalningsida där kunden kan registrera personuppgifter och köpet kan slutföras 

●  En registreringssida där kunden kan registrera sina uppgifter för att sedan använda 

uppgifterna vid eventuellt köp 

  

Admin 

● Översiktligt se alla produkter, kategorier, kunder och ordrar 

● Ta bort och ändra produkter, kategorier, kunder och ordrar 

● Lägga till produkter och kategorier 

  

  

2 Metod 
  

En webbshopp kan byggas upp på flera sätt men jag valde mig att fokusera på PHP, HTML, 

CSS och MySQL. Nedan kommer jag ta upp varför jag valde dessa fyra kodsätt och hur jag 

hittat lösningar för att använda mig av dem. 

  

HTML 

Den grundläggande kodningen för att överhuvudtaget skapa en webbsida är HTML och är det 

som gör att användare kommer ha tillgång till webbshoppen via Internet. HTML står för Hyper 

Text Markup Language och är ett märkspråk som använder sig av taggar. Taggar som 

beskriver innehåll i ett dokument. Ett dokument som innehåller både taggar och vanlig text 

beskrivs som ett HTML dokument även kallad webbsida. 

  

Som grund för uppbyggnaden av webbshoppen användes HTML. Mycket av kodningen för 

HTML har jag som tidigare kunskap från kurser samt egen utveckling. I vissa fall måste minnet 

fräschas upp för att hitta en lösning på hur koden skall skrivas och till hjälp använde jag mig av 

W3schools hemsida som erbjuder gratis inlärningstjänster för bland annat HTML. 

  

CSS 

För att skapa en snygg design på en webbsidan utan att behöva skriva om samma kod om och 

om igen i själva HTML dokumentet finns CSS(Cascading Style Sheets) som lösning. CSS 

definierar vad en hemsidas taggar ska ha för utseende. I HTML dokumentet går det att skriva 

CSS direkt eller länka vidare till en extern fil som kan användas av flera dokument. Detta gör det 

enkelt att byta design utan att behöva ändra i alla dokument. CSS kan beskrivas som ett skal för 
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en mobil, du kan ändra mobilens utseende men det är fortfarande samma mobil med samma 

funktioner till grunden. 

  

För att ändra utseende allt eftersom webbshoppen utvecklades valde jag att skapa en extern 

CSS-fil. Webshoppens knappar, menyer, listor, tabeller m.m. styrs utseendemässigt av en och 

samma CSS-fil. Mycket av koden som skrevs i CSS var tidigare erfarenheter men även här 

letades lösningar upp på Internet(W3schools hemsida) för att lösa vissa problem. 

  

MySQL 

Om en webbshop skall fungera kräver det att data kan läggas till, tas bort och ändras. För att 

göra detta används en databas. SQL(Structure Query Language) är ett standard språk för hur 

många databaser lägger till och ändrar data. MySQL är ett vidareutvecklat språk av SQL som 

bl.a. är enkelt att använda med PHP. Vid tillägg eller modifiering av data ställs en fråga(Query) 

till databasen. Varje fråga kan se olika ut beroende på vad som vill göras med(ändra, ta bort 

eller lägga till data). 

  

MySQL var ett bra sätt att använda som databas då det kan kombineras med PHP som i sin tur 

kan fungerar utmärkt med HTML. Till webbshoppen skapades därför en MySQL databas i 

phpmyadmin. I phpmyadmin finns ett grafiskt gränssnitt av databasen vilket gör det enkelt att 

kontrollera hur databasen ser ut i helhet. Nästan all MySQL kodning skrevs i PHP vilket gjorde 

det till en bra kombination.  

  

PHP 

 Även fast själva grunden till webbshoppen är HTML så behövs det ytterligare funktioner för att 

få webbshoppen att fungera. Dessa funktioner går att bygga i PHP(PHP: Hypertext 

Preprocessor). PHP kod körs på en server och kan generera dynamiskt innehåll, samla data 

samt skapa, öppna, läsa och skriva filer på servern. Det går även att lägga till, ta bort och hämta 

data från en databas med hjälp av PHP. 

  

Då webbshoppen kräver en typ av databas, samt funktioner som kundvagn och köp av 

produkter, använde jag mig av PHP. På så vis kunde data hämtas från en databas för att sedan 

visas i själva HTML dokumentet. Data går även att lägga till från webbshoppen in i databasen 

med hjälp av PHP. För att komma igång med PHP kodningen använde jag mig av W3schools 

hemsida men även tidigare erfarenheter. 
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3 Processbeskrivning 
 

3.1 Uppbyggnad av webbshop 

 

För att komma igång med uppbyggnaden av webshoppen skissades en databas som jag sedan 

kunde utgå från. Tabeller för kategorier, produkter, produktinfo, bilder, användare och ordrar 

skissades upp med olika attribut för varje tabell. En primärnyckel sattes sedan upp för att koppla 

tabellerna till varandra. 

 

  
Första skissen över databasen. Det enda som ändrades till slutgiltiga databasen var 

förkortningar av några kolumnnamn. 

  

För att enkelt kunna designa webbshoppen skissade jag upp en väldigt enkel design. Ett 

färgschema valdes också för att ge den tidiga designen en bra bild över hur den slutgiltiga 

designen skulle se ut. 
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Tidig design över hur webbshoppen skulle formas. Färgschemat var så att 

webbshoppen kunde få en bild att gå efter. Det kom att ändras mot slutet.  

 

Då webbshoppen skulle ha koppling till en databas valdes PHP och MySQL som fungerar 

utmärkt att skapa webbsidor med. För att få allt att fungera installerades Wamp som installerar 

PHP, MySQL och Apache2 automatiskt. Detta gör det möjligt att lägga upp en webbsida med 

stöd för PHP och MySQL utan större problem. 

  

Nu när allt grundläggande var färdigt var det bara att börja med skapandet av själva 

webbshoppen. Till att börja med använde jag mig av phpmyadmin som  med ett grafisk 

gränssnitt låter användarna skapa databaser. Jag följde skissen av min databas för att skapa 

själva databasen i phpmyadmin med alla tabeller och dess kolumner. 

  

Efter att databasen var färdigskriven kunde jag äntligen börja skapa själva webbshoppen. För 

att komma igång började jag därför att skapa en indexsida. Indexsidan fick vara själva grunden 

till webbshoppens design. Varje sidan som sedan görs efter indexsidan kommer att baseras på 

indexsidan. För att få grunden till sidan började jag att efterlikna designskissen jag tidigare gjort. 

Sidan delades upp i tre olika block: Header(övre del av sidan), Categories(vänstra delen av 

sidan) och Content(högra delen av sidan). De olika delarna designades i CSS(BIL1 s.1(5)) för 

att få samma design som indexsidan till de andra sidorna. Alla delar innehåller olika saker(se 

lista nedan). 

 

 Header visar knappar för att navigera på webbshoppen. T.ex. en snabblänk till 

startsidan 

 Categories visar alla kategorier i meny. 
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 Content är själva sidan som ändras beroende på vart användaren navigerar. T.ex. 

om användaren vill visa en produkt kommer den visas här. 

  

Nu när en grundläggande design var klar kunde jag fokusera på kodning av PHP för att hämta 

data från min MySQL databas. Till att börja med skapade jag en test-kategori i tabellen 

Categories. Detta gjordes genom phpmyadmin. Efter att en test kategori var skapad ville jag nu 

hämta den genom att ställa en fråga i PHP koden. 

  

För att överhuvudtaget ställa en fråga till databasen krävdes det att databasen anslöts till PHP. 

Denna anslutning användes sedan varje gång en fråga ställdes från PHP. Då en anslutning nu 

fanns kunde jag ställa min första fråga till databasen för att hämta alla kategorier. Efter att 

frågan var ställd och alla kategorier nu fanns ville jag lista dessa i HTML. En While-loop gjordes 

där varje kategori kom att listas i HTML koden en gång. På detta vis listades nu alla kategorier i 

Categories delen på webbshoppen. 

  

Nu flöt arbete på och nästa koppling var att lista alla produkter för varje kategori. I databasen 

har varje produkt i tabellen Products en okänd nyckel som kopplas till den primära nyckel i 

kategori tabellen. Så för att hämta alla produkter som är kopplade till en kategori ställdes en 

fråga(BIL2 s.1(5)) där en kategoris produkter hämtades om den okända nyckeln i produkternas 

tabell stämmer överens med den primära nyckeln i kategori tabellen. Nu när denna fråga var 

ställd listades alla produkter i respektive kategori. 

 

Då det kan förkomma många kategorier samt att kategorier ska ha möjlighetan att läggas till 

efter webshoppen använde jag mig av en GET-variabeln. För varje kategori som finns skapas 

länkar till de produkter som finns i den kategorin. Varje gång en kategori länkas kommer GET-

varibeln sättas till dess primära nyckel. En fråga kommer att ställas där variabeln med den 

primära nyckeln kommer att matchas mot produkter som har samma okända nyckel. Genom att 

göra så här krävs det bara att en sida används. Sidan kommer att använda sig av samma fråga 

men olika attribut beroende på vad GET-variabeln innehåller för primärnyckel. 

 

För att sedan visa en produkt och specifikationer för produkten skapade jag en produktsida som 

hämtar produktinfo från databasen. Produktsidan fungerar lika som kategorisidorna, de hämtar 

data där primärnyckeln för produkten stämmer överens med den okända nyckel i produktinfo 

tabellen. För varje produkt skapas en länk till produktinfon. GET-variabeln får värdet av primära 

nyckeln för varje länk och på så vis behövs det inte skapas nya sidor för varje produkt. 

  

Nu hade jag en fungerande webbsida med kategorier och produkter. För att gå vidare nu 

krävdes att en kundvagn skapades(BIL3 s.2(5)) där användaren enkelt kunde lägga till 

produkter. Kundvagnen skapades med hjälp av Sessions. En Session kan liknas vid en 

webbläsarnas Cookie men fungerar även då användarna har slagit av Cookies. Om användaren 

har slagit av Cookies i sin webbläsare sparas istället ett id för den Session som körs på 

webbservern. 
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Med hjälp av Session kunde jag låta användarna spara produkter i kundvagnen och sedan surfa 

vidare utan att produkterna som lagts till i kundvagnen försvann. För varje produkt lades en köp-

länk till och varje gång användaren klickar på köp-länken för en produkt lades produktens id till i 

i en variabel. Variabeln sparade då flera produkter med olika id samt samma produkter flera 

gånger. Om t.ex. kundvagnen hade, två st produkter av id 2 samt tre produkter av id 5, 

sparades kundvagnen i variabeln så här: ”2,5,5,2,5”. 

Produkt id 2 är sparad två gånger samt att produkt id 5 är sparad tre gånger. Olika Switch-cases 

användes sedan för att uppdatera, ta bort och lägga till produkter i kundvagnen. 

  

Nästa steg var att göra ett inloggningssytem då användare lättare skall kunna beställa från 

webshoppen flera gånger om utan att skriva in samma personuppgifter varje gång en 

beställning görs. För att göra detta krävdes då att en registrerings-formulär skapades där 

användaren fick skriva in personuppgifter som sedan sparas i databasen. Varje uppgift skickas 

in i en POST-variabel som matchas med användar-tabellens kolumner i databasen. När 

användaren skrivit in alla uppgifter skickas uppgifter till databasen. Om uppgifter inte är 

kompletta eller någon med samma E-mail redan är registrerad skickas användaren tillbaka till 

registreringsformuläret för att komplettera uppgifterna som saknas eller är fel. Användaren får 

även sätta ett lösenord som skall anges varje gång användaren vill logga in för att använda sina 

uppgifter till ett nytt köp i webshoppen. När lösenordet registreras skrivs det in två gånger för att 

kontrollera så att användaren inte skrivit fel och skickas sedan in till databasen där det krypteras 

med hjälp av ett salt(BIL4 s.3(5bil3)). 

 

3.2 Adminsida 

  

För att enkelt ha en översikt vilka produkter, kategorier och användare m.m som finns i 

databasen skapade jag en adminsida. Användare som har tillgång till adminsidan kan enkelt se 

en översikt av databasen. För att administrera webbshoppen skapade jag en funktion som låter 

användaren lägga till kategorier. Detta gjordes på samma sätt som registrerings-formuläret på 

själva webshoppen. Administratören får skriva in kategorinamn samt vilken översikt(parent) den 

ska kategorin skall ligga i. Exempel: Kategorinamn - T-shirts och Översikt - Kläder. 

Kategorin kommer då att läggas in i databasen för att sedan automatiskt läggas till på 

webshoppen. Kategorin får även automatiskt en unik primärnyckel som sedan används för 

relationer. 

  

På samma sätt fungerar det när administratören vill lägga till produkter. Produktnamn, pris och 

antalet som finns i lager skrivs in. En lista på alla kategorierna visas och produkten väljes sedan 

in i en av kategorierna. Efter att produkten lagts in i databasen kommer den sedan visas i 

webshoppen under den kategori som valdes. 

 

För att användaren ska ha full kontroll över vad som finns på sidan skapade jag även en 

översiktsvy där alla produkter, produktinformationer, kategorier, användare, bilder och ordar 

listas. På den vyn kan administratören ändra och ta bort det som administratören vill. Denna 
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funktion fungerar på samma sätt som kundvagnen där du har switch-cases som uppdaterar eller 

ta bort rader. 

  

3.3 Resultat 

  

Under de två månaders jobb detta arbete har tagit har resultatet blivit en näst intill fullt 

fungerande webbshop(BIL5 s.4(5)) som skapats från grunden. Användare kan utan problem 

surfa in på webbshoppen och leta bland produkter för att sedan lägga till i kundvagn. 

Användaren kan registrera sina uppgifter för att sedan använda vid eventuellt köp. En 

administratör kan översiktligt se alla produkter, kategorier, användare m.m(BIL6 s.5(5)). 

Administratören kan även ändra eller ta bort från det översiktliga gränssnittet. Produkter och 

kategorier kan läggas till av administratören gränssnittet. 

  

Kvar att göra på webbshoppen är att skapa ett order-system. När kunden väljer att betala för 

sina produkter ska det finnas en eller flera betalningstjänster och fraktsätt. Ordern ska skickas in 

i databasen samt lagersaldo av de produkter som handlats ska dras av. Ett e-mail ska sedan 

skickas till kunden för en bekräftelse av ordern. 

  

4 Slutsats 
  

Syftet med arbetet var att lägga fram ett förslag på en fungerande webbshop till DPFlashes. Mitt 

förslag har lagts fram och vi har gått igenom funktionerna i webbshoppen. Efter förlaget lades 

fram har Dan och jag tillsammans gått igenom vad som är klart att använda samt vad som kan 

utvecklas vidare för att använda webbshoppen. 

  

4.1 Frågeställning 

  

Avklarade frågor i frågeställningen: 

  

Webbshoppen 

● Webbshoppen ska ha en översiktligt bild på kategorier för produkter 

● Varje kategori ska visa produkter som tillhör den kategori som är vald 

● En kundvagn ska finnas där kunder enkelt ska ha möjligheten att lägga till produkter, ta 

bort produkter och ändra antalet produkter. 

● Produkterna ska ha en beskrivning av själva produkten samt enkelheten att lägga till 

produkten i en kundvagn 

● En registreringssida där kunden kan registrera sina uppgifter för att sedan använda 

uppgifterna vid eventuellt köp 

  

Admin 

●  Översiktligt se alla produkter, kategorier, kunder och ordrar 
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● Ta bort och ändra produkter, kategorier, kunder och ordrar 

●  Lägga till produkter och kategorier 

  

Frågor kvar i frågeställningen: 

                    

●  En betalningsida där kunden kan registrera personuppgifter och köpet kan slutföras 

  

Det som inte har hunnits med att göra är att skapa en färdig betalningssida. Det är tänkt att när 

kunden vill skicka in sin order ska ordern registreras i databasen, ett E-mail skickas till kunden 

och de produkter som köpts dras bort från lager beroende på antalet produkter som köpts. 

Kunden ska även få välja mellan olika fraktsätt och betalningsätt när kunden kommer till 

betalningsidan. Några alternativ på betalningstjänster är PayPal och Payson. Men dess tjänster 

är det bättre att gå igenom när webbshoppen är färdigutvecklad. 

  

För att göra klar denna fråga krävs några till dagar med kodskrivande. Efter kursen på 

högskolan är klar finns det möjlighet för mig att jobba vidare och färdigutveckla detta 

betalsystem. 

  

4.2 Användande av webbshoppen 

  

Då DPFlashes ligger i produktionstadiet av sitt nya mobilspel kommer webbshoppen inte att 

prioriteras. Efter att mobilspelet släppts kommer jag att hjälpa DPFlashes att lägga till de 

slutgiltiga till webbshoppen för att försöka lansera den på DPFlashes hemsida. Det som krävs 

för att lägga upp själva webbshoppen är att en MySQL databas kan läggas upp på en 

webbserver samt alla HTML(PHP) dokument och bilder. 

  

4.3 Reflektion 

  

Efter att ha jobbat med webbshoppen i närmare två månader känner jag att mina 

webbutvecklar-egenskaper har utvecklats enormt. Jag har fått en ny syn på hur databaser kan 

användas på ett effektivt sätt och hur roligt det är att utveckla en webbsida från grunden. Att 

jobba med en databas gör att arbetet flyter på smidigare och översiktligheten är lättare. 

  

Mina egenskaper i PHP och SQL har nått en ny nivå där jag förstår precis vad som händer och 

hur problem ska lösas. Det mest frustrerande är dock när små problem som ett missat tecken 

på en rad vilket leder till att hela koden kollapsar Det är dock väldig tillfredsställande när 

problemet hittas och löses snabbt och enkelt. 
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4. Building a simple PHP shopping cart, Matthew Pennell 2005-11-25, 

http://v3.thewatchmakerproject.com/journal/276/ (Acc 2013-05-29) 

5. User registration and login system using PHP and MySQL, Frost of Slunked.com 2010-01-19, 

http://slunked.com/user-registration-and-login-system/all/1 (Acc 2013-05-29) 

 

5.2 Ordlista 

SQL   -Standardiserat språk för användning av data i relationsdatabaser 

CSS   -Definierar hur en webbsida ser ut 

HTML   -Kodspråk som skapar webbsidor 

MySQL  -Databas som använder sig av SQL 

PHP    -Kodspråk som körs på webbservrar 

Attribut   -Beskriver data i en tabell 

Phpmyadmin  -Verktyg för att administrera MySQL 

Cookies  -Sparad information om användarens besök på webbplatsen 

GET-variabel  -Fördefinierad variabel som hämtar synlig data från formulär 

POST-variabel -Fördefinierad variabel som hämtar osynlig data från formulär 

SESSIONS  -Temporär information som sparas på webbservern 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1 

 

Exempel på CSS-kod för översta delen av webbshoppen: 

 #cheader{ 

width:100%; 

height:150px; 

position:relative; 

 

background: #65a9d7; 

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#3e779d), to(#65a9d7)); 

background: -webkit-linear-gradient(top, #3e779d, #65a9d7); 

background: -moz-linear-gradient(top, #3e779d, #65a9d7); 

background: -ms-linear-gradient(top, #3e779d, #65a9d7); 

background: -o-linear-gradient(top, #3e779d, #65a9d7); 

 

border-top-left-radius:10px; 

border-top-right-radius:10px; 

border-bottom: solid 1px #000; 

} 

 

6.2 Bilaga 2 

 

Exempel på PHP-kod för visning av produkter i speciell kategorier: 
 $get = mysqli_query($con,"SELECT * FROM product WHERE cat=".$id); 

echo "<div id=catproddiv>"; 

 

 if (mysqli_num_rows($get) == 0) { 

  echo "<tr><td>No products found in this category!</td></tr>"; 

 } 

 else { 

  while ($get_row = mysqli_fetch_assoc($get)) { 

   

  $getimg = mysqli_query($con,"SELECT source FROM img WHERE 

prod=".$get_row['p_id']." AND class='mainimg'"); 

  $getimg_row = mysqli_fetch_assoc($getimg); 

  echo " 

  <a href=product.php?id=".$get_row['p_id']." class=linkprod> 

  <table class=catproducts> 

  <tr> 

  <th colspan=2>". $get_row['pname'] ."</th> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td colspan=2><img src=img/".$getimg_row['source']." class=minimg></td> 
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  </tr> 

  <tr> 

  <td>$". $get_row['price']."</td> 

  <td><a href=cart.php?action=add&id=".$get_row['p_id']." class=buy>Buy</a></td> 

  </tr> 

  </table> 

  </a> 

  "; 

  } 

 } 

echo "</div>"; 

 

6.3 Bilaga 3 

 

Exempel på PHP-kod för att visa produkter i kundvagn: 
 $cart = $_SESSION['cart']; 
 if ($cart) { 
  $total = 0; 
 echo " 
 <div class=cart> 
 <form action=cart.php?action=update method=post> 
 <table class=tcart> 
 <tr><th colspan=5>Products in cart</th></tr> 
 "; 
 $items = explode(',',$cart); 
 $contents = array(); 
 foreach ($items as $item) { 
  $contents[$item] = (isset($contents[$item])) ? $contents[$item] + 1 : 1; 
 } 
 foreach ($contents as $id=>$qty) { 

   
  $sql = "SELECT * FROM product WHERE p_id =".$id.""; 
  $result = mysqli_query($con,$sql); 

   
  if (!$result || mysqli_num_rows($result) == 0) { 
   echo "<tr><td>No items in your cart</td></tr>"; 
  } else { 
   while ($get_row = mysqli_fetch_assoc($result)) { 

    
   echo " 
   <tr> 
   <td class=cartrow><a href=product.php?id=".$id.">".$get_row['pname']."</a></td> 
   <td class=cartrow>$".$get_row['price']."</td> 
   <td class=cartrow><input type=text name=qty".$id." value=".$qty." size=3 maxlength=3 

/></td> 
   <td class=cartrow>$".($get_row['price'] * $qty)."</td> 
   <td class=cartrow><a href=cart.php?action=delete&id=".$id." class=r>Remove</a></td> 
   </tr>"; 
   $total += $get_row['price'] * $qty; 
   } 
  } 
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 } 
 echo " 
 <tr> 
 <td colspan=5 class=cartrow2><p>Total amount to pay: <b> $".$total."</b></p></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td colspan=2 class=cartrow2><button type=submit>Update cart</button></td> 
 <td class=cartrow2 colspan=2><a href=checkout.php>Checkout</a></td> 
 <td></td> 
 </tr> 
 </table> 
 </form> 
 </div>"; 
 } else { 
 echo " 
 <div class=cart> 
 <table class=tcart> 
 <tr> 
 <td>You shopping cart is empty.</td> 
 </tr> 
 </table> 
 </div>"; 
 } 

 

6.4 Bilaga 4 

 
function hashPassword($pPassword, $pSalt1="/(%12nnA2@3esa=!", $pSalt2="vnlsd%#@¤¤!2%^#") {  

  return sha1(md5($pSalt2 . $pPassword . $pSalt1));  

} 
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6.5 Bilaga 5 

 

Designen över webbshoppen: 
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6.6 Bilaga 6 

 

En del av adminsidan: 

 

 


