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Abstrakt
Beställaren har efterfrågat för sin hobbyverksamhet en egen webshop där hon kan
sälja sina produkter. Beställaren vill ha en användarvänlig sida för att kunna locka så
bred publik som möjligt. I framtiden så kan sidan utvecklas till att låta fler säljare ha
sina produkter på sidan. Sidan ska ha grundläggande funktioner som en fungerande
varukorg, tydlig produktvy samt ett gränssnitt för att administrera produkter. De
språk som sidan har utvecklats i är PHP, HTML5, MySQL och CSS. Sidan är en
grund med möjlighet till många utvecklingsmöjligheter både funktions och
designmässigt. Vårt mål är att göra en fungerande prototyp.
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1. Inledning
Den här rapporten kommer beskriva planering, problem och arbetet som krävs för att skapa en
webshop med tillhörande webserver, till en början kunna driva sidan självständigt utan hjälp
av externa aktörer som webhotell. Vi kommer visa exempel och förklara många funktioner på
sidan.

1.1 Syfte
Beställaren Anna Mickelsson tillverkar som hobbyverksamhet olika slags hantverk som
luffarslöjd och produkter i lin, till exempel spishanddukar, lintrasor med mera för att sälja på
hantverksmässor och hantverksbutiker.
Hon önskar en egen webshop till en början för att ha möjlighet att nå ut till en bredare
marknad, men att i ett senare skede kunna använda sidan för den ekonomiska förening hon är
medlem i för att kunna ha fler säljare.

1.2 Frågeställning
De frågeställningar vi tagit i beaktande under arbetets gång kan sammanfattas med följande
punkter:


Hålla underhåll och driftkostnader på en så minimal och helst så kostnadsfri nivå som
möjligt.



Att skapa en enkel och användarvänlig sida då den målgrupp som kan ha intresse för
produkterna kanske inte har största datorvanan.



Då det är en hobbyverksamhet så skall vi utvärdera tillsammans med beställaren vilka
betalningsmetoder hemsidan ska ha för att undvika administrativa problem.

Vi har som mål att få en fungerande prototyp innan början på juni med fokus på att få alla
grundläggande funktioner att fungera så att man i fortsättningen kan utveckla sidan
designmässigt.
Arbetet har baserats på dessa frågor och tidsplaneringen har fått en del kompromisser utifrån
vad vi ursprungligen tänkt ha med i arbetet.

1

2. Teknisk bakgrund
I det här avsnittet så kommer vi beskriva alla programspråk samt verktyg vi använt oss utav
för att skapa webshoppen.
Vi kommer även nämna olika användningsexempel.

2.1 HTML
HTML är det språk som är den mest grundläggande kod hemsidor skapas i på internet.
HTML står för Hyper Text Markup Language.
Språket används med hjälp utav taggar, en tagg för att starta koden och en tagg för att avsluta,
exempelvis <div> som är taggen för start där </div> är taggen för att avsluta.
Vi har använt oss av HTML5-standarden för att hålla det på en modern nivå där de främsta
skillnaderna från tidigare versioner är att textformatering, exempelvis <center> som tidigare
användes för att få en text centrerad är inte tillåtet utan görs med hjälp av CSS (se 2.2).
För att få hjälp med att hålla HTML5-standard så har Expression Web (se 2.11) varit ett bra
verktyg som rapporterar eventuella fel i koden som man sedan kan söka för att få hjälp att
korrigera.

2.2 CSS
CSS betyder Cascading Style Sheets och används för att på ett lättare sätt kunna designa och
snygga till en hemsida. CSS läggs i en separat fil där användaren kan gå in och ändra allt i från
bakgrunder, typsnitt till att ändra utseende på hela hemsidan.
I vår webshop har vi en CSS som ligger mellan <Head> </Head> i Index.php, den filen styr
alla andra andras sidors utseende.

2.3 PHP
PHP är det språk vi har arbetat främst i för att skapa hemsidan då den tillåter funktioner som
inte går att skapa i ren HTML-kod.
PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett skriptspråk som på servernivå körs via
en modul där källkoden tolkas av en programtolk kallad Zend Engine.
Med hjälp av PHP kan man använda sig utav MySQL-databaser i hemsidan.
Ett exempel på användningsområde är att istället för att behöva skapa länkar manuellt för att
lista något så kan man med hjälp av PHP skapa repeterande kod som hämtar information,
exempelvis att lista ut kategorier från databasen. [2].

2.4 Notepad++
Notepad ++ är ett textredigeringsprogram med utökade funktioner anpassat för
programmering.
Programmet är ett fristående program och medföljer inte Windows som standard till skillnad
från Anteckningar.
I projektet har vi använt Notepad++ till att redigera .php filer.
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2.5 MySQL
MySQL används för att skapa databaser och är baserat på SQL-språket. Structure Query
Language och är den databashanterare vi använder för att kunna lagra användare och
produkter på webshopen.
En databas är en organiserad informationssamling som med hjälp av program kan lagra och
hämta information.
Det finns flera olika typer av databaser, den vanligaste som MySQL är baserad på är en
relationsdatabas.
Ett enkelt exempel på hur en SQL-fråga kan se ut är ”SELECT * FROM produkter” som
innebär att den väljer allting från tabellen produkter.
MySQL går att använda på ett enkelt sätt med hjälp av PHP.

2.6 Wampserver
Wampserver är ett program som har all nödvändig programvara för att kunna köra PHP och
MySQL då det innehåller en inbyggd webserver. Wampserver används för att man ska ha
möjlighet att lättare kunna testa lokalt innan det skickas upp på en webserver.
2.7 phpMyAdmin
PhpMyAdmin är ett verktyg skrivet i PHP för att direkt i webläsaren kunna administrera
MySQL-databaser.
Verktyget är väldigt kraftfullt och tillåter att skapa tabeller både manuellt och grafiskt.

2.8 Windows Server 2008 R2 Web
Serveroperativsystemet Windows Server 2008 R2 Web från Microsoft som släpptes 2009 och
är baserat på samma kärna som klientoperativsystemet Windows 7.
2008 R2 finns i flera olika utgåvor baserat på vilka serverroller som behövs med allt ifrån att
bara fungera som webserver till att kunna användas på storföretag med flera användare.
Versionen vi valt är Web där rollerna är begränsade till webserver samt DNS-server
(domännamnsserver).

2.9 JavaScript
JavaScript är ett skriptspråk som körs på klientsidan till skillnad från PHP. Det används i
webläsaren mot ett gränssnitt som kallas DOM (Document Object Model)
Vi använder JavaScript för att låta det kontrollera att korrekta uppgifter fylls i
registreringsformuläret.
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2.10 Dropbox
Dropbox är ett molnbaserat lagringsutrymme som körs online. Med hjälp av klientmjukvaran
kan man lätt få innehåll i en dropboxkatalog att synkroniseras på alla datorer man har kopplad
till sitt konto.
Det går även att dela kataloger med andra användare och har därmed blivit ett bra hjälpmedel
för oss att kunna synkronisera filer vi arbetar med.
Genom att styra vår lokala webserver på våra arbetsdatorer till att arbeta i dropbox-katalogen
så har vi kunnat få ändringar vi gjort att gälla i realtid för oss båda, därmed har det fungerat
som en enklare variant av versionshantering.

2.11 Microsoft Expression Web 4
Microsoft Expression Web är ett webdesignverktyg framtaget av Microsoft, det används för
att kunna få en mer grafisk miljö att arbeta i där man kan både arbeta med att skriva ren kod
och i designläge och kunna se ändringar utan att behöva gå in i en webläsare.
Det har även många verktyg för att underlätta när man skriver kod genom att hjälpa att fylla i
och förutse funktioner.

2.12 Skype
Skype är ett verktyg för att kunna hålla högkvalitativa röstsamtal över internet.
Har använts för att underlätta kommunikation och samarbete då vi bor på olika orter.

2.13 TeamViewer
TeamViewer är ett program som tillåter fjärrstyrning samt gruppmöten där man kan se
varandras skärmar som använts när vi arbetat hemifrån för att kunna se vad vi gör på
varandras bildskärmar.

3. Kravspecifikation
Beställaren vill ha en sida för att kunna sälja sina produkter online. Den ska bestå av en
kategoribaserad säljsida där produkter inom respektive kategori ska listas.
Sidan ska ha en design som vem som helst ska kunna använda utan problem med en
inloggningsfunktion som inte ska vara ett krav utan bara för att underlätta för frekventa
kunder.
Till en början vill beställaren att man ska kunna beställa mot antingen postförskott eller mot
faktura för att underlätta administration.
I framtiden önskas funktion att kunna implementera direktbetalning med betalkort som
VISA/Mastercard.
Beställaren vill även ha ett lättanvänt gränssnitt för administration där man ska kunna lägga in,
ta bort och redigera produkter samt kategorier.
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4. Genomförande
Genomförandet visar hur webshoppen har skapats, ända från planering, till de färdiga
funktionerna samt lösningar på diverse problem som uppstått på vägen.

4.1 Planering
Vi började direkt med att leta referensmaterial och både lånade böcker på biblioteket samt
beställde en varsin bok[4].
Planeringen började därefter med att vi gjorde ett tidsschema för när vi skulle jobba. Sedan
började skriva ner vad sidan skulle innehålla efter beställarens önskemål, utifrån det började
skissen på en databasstruktur skapas.
Vi visste om att en välgjord databas var något av ett måste, då målet i vårt projekt var att spara
så mycket information som möjligt i databasen för att senare kunna hämta information till
sidan därifrån.
Under hela projektet gång så har målet hela tiden varit att få till att funktionerna fungerar som
de ska innan designen. Vi visste om att funktionerna skulle ta tid och det har ägnats många
timmar och läsande och problemlösningar för att få till de saker vi har.
De sista veckorna har vi fokuserat på att ta bort buggar och börjat kolla på hur en design av
webshoppen ska se ut.

4.2 Design
Design var något som planerades sist av allt, det som skapades i början var en layout för hur
strukturen skulle se ut. Beställaren ville ha ett upplägg i samma stil med en lokal webshop i
trakten [18] med en kategoribaserad sidomeny, sidhuvud med varukorg och sökfunktion samt
lämpliga knappar och en rutbaserad produktlistning.
Se bilaga 1

4.3 Use Case

Kund

Beställa produkt
Sök produkt
Betala produkter (PF, Faktura)
Skapa profil
Ändra profil
Kundlogin
Administratörlogin
Lägga in produkt
Ta bort produkt

Administratör
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4.4 Användningsfall
Use case 1: Beställa produkt
Aktörer:
Kund
Beskrivning: Kunden ska lätt kunna lägga till och beställa produkter på sidan och ha tydlig översikt
om kostnaden samt antalet produkter.
Use case 2: Sök produkt
Aktörer:
Kund
Beskrivning: Funktion för att kunna söka på produktnamn och produktbeskrivningar.
Use case 3: Betala produkt
Aktörer:
Kund
Beskrivning: Funktion för att slutföra beställningar direkt på sidan, preliminärt mot postförskott och
faktura samt eventuellt kort(Visa, Mastercard) eller Paypal/Payson[11] beroende på vad
som är lönsammast.
Use case 4: Skapa profil
Aktörer:
Kund
Beskrivning: Funktion för att skapa användarprofil för underlättning av frekventa kunder.
Use case 5: Ändra profil
Aktörer:
Administratör, kund
Beskrivning: Kunder ska kunna redigera sin profil.
Use case 6: Kundlogin
Aktörer:
Kund
Beskrivning: Kunden ska kunna logga in på sin egen sida med uppgifter om beställning samt profil.
Use Case 7: Administratörlogin
Aktörer:
Administratör
Beskrivning: En administratör ska kunna logga in på sidan för att få fram en administrationsmeny där
kategorier och annat ska kunna ändras.
Use case 8: Lägga in produkt
Aktörer:
Administratör
Beskrivning: Funktion för att lägga till produkter med tillhörande bild och beskrivning av varan
under tillhörande kategori.
Use case 9: Ta bort produkt
Aktörer:
Administratör
Beskrivning: Administratören ska kunna redigera och ta bort produkter från tillgängliga varor samt
kategorier.
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4.5 Databas
Databasen är en så kallad MySQL databas, vi har under uppbyggnadsfasen använt databasen
genom Wamp som använder phpMyAdmin
Databasmodellen går att se i (bilaga 2)
Ursprungligen fanns det sex tabeller i databasen där en av tabellerna styrde kundvagnen men
under utvecklingsfasen gick vi över till att låta kundvagnen styras av sessionshantering.
I nuläget så finns det fem stycken tabeller som används och körs, dessa är:






Login - Som är för kunder och Administratör
Kund - Lagra information som användaruppgifter
Produkter - Produktnamn, bilder, pris och beskrivning
Kategorier - Varje kategori sparas som en egen knapp och får ett ID
Ordertabell - Lagrar order-id, produkter och kunduppgifter för att skapa orderbekräftelser

4.6 Administratör
En sida för att administrera kategorier och lägga in produkter var ett av kraven som beställaren
efterfrågade, det skulle vara relativt enkelt att ta bort och redigera befintliga produkter samt
lägga till nya.
Idén till administrationsverktyget kommer från ett bokexempel[2].
När man är inloggad som administratör så får man tillgång till en meny med administrativa
funktioner (se bilaga 3) denna meny har alla funktioner som efterfrågades.
Man kan lägga till nya kategorier som hamnar på sidan direkt när man skapar knappen för den
nya kategorin, sedan kan man redigera kategorin det vill säga antingen ta bort eller byta
namn. Lägga in ny produkt samt redigera befintliga produkter.

4.7 Produkt och sök
Produktsidan kommer man åt genom att välja kategori på vänstermarginalen på sidan,
produkterna listas i boxar som är skapade med hjälp av CSS[13] i en rutbaserad lista där den
ska visa den mest grundläggande informationen, miniatyrbild, pris och möjligheten att gå in
för en mer detaljerad beskrivning samt att lägga till produkten i varukorgen[12].
I den detaljerade produktsidan som man kommer åt genom att antingen klicka på
miniatyrbilden eller på knappen Läs mer så kan man se produktbeskrivningen samt att få
möjligheten att välja ett önskat antal att lägga i varukorgen.
Sökfunktionen är byggd på ett snarlikt sätt som produktlistan, skillnaden är att man kommer åt
det via sökformuläret i sidhuvudet, det går att söka på både produktnamn och beskrivning. Ett
kodexempel med förklaring på sökfrågan finns i bilaga 4. [9].
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4.8 Varukorgen och kassan
Varukorgen är uppbyggd på två sätt, en separat sida och en förhandstitt som visar antalet
produkter samt totala priset i sidhuvudet och möjlighet att tömma varukorgen. [3], [14].
Den dedikerade sidan för varukorgen listar alla produkter och ger möjlighet att ändra antal
eller ta bort specifika produkter och visar ett totalpris med möjlighet att gå vidare till kassan.
Vid val av att gå vidare till kassan kommer man till det steg där man får välja vilken typ av
betalningsmetod som i nuläget består av att betala mot postförskott eller mot faktura.
Beroende på val så slussas man vidare till sidan som visar sammanfattning av produkterna
med totala priset med frakten med ett formulär där man får skriva in beställningsuppgifter, är
man inloggad så är uppgifterna förifyllda men med möjlighet att ändra om man vill beställa åt
någon annan.
Vid bekräftelse av köp så ska ett mail skickas till kund samt administratör som innehåller
order-ID, kunduppgifter, antalet produkter och totalpris och orden ska lagras i databasen.

4.9 Inloggning och registrering
4.9.1 Inloggning
En inloggningsfunktion skapades på sidan enbart egentligen för frekventa kunder, målet är att
utveckla sidan ytterligare så funktionen finns redan nu i systemet.
Kundkretsen samt produktantalet kräver egentligen ingen inloggningsfunktion nu i början för
beställningar, däremot så pratas det om att utveckla webshoppen till en verksamhet för flera
personer, då är inloggning en mer användbar funktion.
Ett JavaScript talar om när du skrivit in fel användarnamn eller lösenord vid inloggning. [5].
En annan funktion i inloggninsformuläret är att den kontrollerar vilken användare det är som
loggar in med hjälp av en If/Else-sats (se 4.11.3). [8], [9].
Loggar man in som administratör så ändrar den utseendet i header-filen som möjliggör att
komma åt administratörsgränssnittet där istället en vanlig användare kommer åt att redigera
sin profil (Se bilaga 5).
4.9.2 Registrering
Funktionen för att registrera sig är ett formulär där man får skriva in sina användaruppgifter
samt användarnamn och lösenord. Ett JavaScript används för att kolla om uppgifterna man
skriver in stämmer för att undvika att mata in uppgifter i fel format.
Lösenordet blir krypterat med en inbyggd funktion i PHP för md5-kryptering. [1].
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4.10 Microsoft Windows Server 2008 R2 Web
Valet av server stod mellan Linux eller Windows Server, vi provade installera både Ubuntu
Server samt Debian men på grund av hårdvarukonflikt så gick det inte att installera så valet
gick till att prova Windows Server som vi även ville ha mer erfarenhet av.
Vi provade Windows Server 2012 men märkte att prestandan på sidan blev lidande troligen på
grund av bristande hårdvara (Se 4.11.4).
Efter en ominstallation av servern med Windows Server 2008 R2 Web så blev prestandan
bättre.
Största svårigheterna blev att få PHP samt MySQL att fungera under den medföljande
webservermjukvaran IIS (Internet Information Services) då både PHP och MySQL är
tredjepartsprodukter som behöver särskild installation och konfiguration.
Konfigurationen har kunnat skötas smidigt och användarvänligt då Microsoft med hjälp av
medföljande verktyg, exempelvis Web Platform Installer som möjliggör att ladda hem olika
komponenter för webserver och programmet installerar och konfigurerar det med hjälp av
guider[17].

4.11 Problem och lösningar
I det här avsnittet kommer vi beskriva olika problem vi stött på under utvecklingsprocessen
och vilka lösningar vi kom fram till, vi kommer att hänvisa till olika kodexempel.
4.11.1 Administratörsgränssnittet
Det största problemet vi stötte på med att implementera administratörsgränssnittet på sidan var
att vi fick stora problem med att få den att ladda på rätt ställen.
Ett exempel på problemet var när man gick in från huvudmenyn för att välja exempelvis Ny
produkt så laddade den in den länken i en helt ny sida istället för i huvudramen där den skulle
vara[7].
Felet berodde på den switch-sats i admin.php som styr vilken sida som ska öppnas, då alla
funktioner låg ursprungligen i en och samma fil så blev vi tvingad att stycka ur respektive
funktion till en egen fil och anropa filerna i switch-satsen (se bilaga 6)
4.11.2 Uppdatering av värden i realtid
Ett annat problem vi stötte på som beror mycket på hur PHP fungerar att det körs på
serversidan var att få värden att uppdateras i realtid, exempelvis när man klickar på lägg till
vara att få den att uppdatera det i realtid utan att behöva ladda om sidan för att den ska visa
korrekt värde.
Lösningen hittade vi efter sökningar på liknande problem på Google, resultatet blev med
användning av formulär som skickar dolda värden med en funktion som skickar med den
aktuella sidan för att kunna returneras till (se bilaga 7 för beskrivning av
händelseförloppet)[14].
4.11.3 Loginfunktionen för administratör
Administratörsgränssnittet hade tidigare en egen loginfunktion som inte hade den bästa
lösningen och hade ett fördefinierat användarnamn och lösenord.
Vi ville att med hjälp av den befintliga loginfunktionen att loggar man in som administratör få
tillgång till administratörsgränssnittet annars bara få tillgång till profilsidan om det är en
vanlig användare.
Problemet löstes genom att i loginskriptet ha en elseif-sats som kollar vilken användare som
loggar in och skapar olika sessionsnamn utifrån det (se bilaga 8)
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4.11.4 Problem med bilder och prestanda
Det allvarligaste problemet vi råkade ut för var när sidan förflyttades till webservern så slutade
produktbilderna fungera samt att sidan laddade väldigt långsamt, varje sidanrop medförde
kraftiga fördröjningar även vid lokala tester på webservern.
Felet uppstod redan när vi testade Windows Server 2012 där vi testade två olika webservrar
med samma resultat, vår teori var att det var antingen MySQL eller PHP-versionen som inte
var kompatibel med vår kod.
Prestandaproblemen vi hade i Windows Server 2012 gjorde att vi valde att installera om med
Windows Server 2008 R2 Web istället.
Bilderna är styrda så att de lagras i databasen[3] och efter flytten så fungerar inte koden för att
hämta bilderna och vi har inte lyckats fastställa om felet beror på MySQL-mjukvaran,
databasen i sig eller PHP-koden som är orsaken då det fungerade felfritt på testmaskinerna
som kör MySQL via Wampserver.
På grund av det felet så tvingade det oss att skriva om funktionen för bildhantering, från att
lagra de i databasen till att ladda upp filerna direkt på önskad mapp i servern för att istället
lagra filnamnet i databasen och därmed hänvisa till filnamnet från tabellen.
4.11.5 Orderbekräftelse
Funktionen för orderbekräftelse visade sig bli det största problemet vi råkade ut för i detta
projekt.
Ursprungligen ville vi att informationen från varukorgen skulle skrivas direkt till den
befintliga ordertabellen, med hjälp av en inbyggd funktion i PHP så kan man få informationen
i en array att lagras i en sträng som vi ville lagra. [9],[10].
Det visade sig dock vara en svåranvänd lösning och hade en del buggar på grund av sättet
produkter lagras i varukorgen.
Efter att ordern lagrats i databasen ska ett mail skickas ut till kund med kopia till säljare.
För att lösa problemet måste databasen designas om för hanteringen av ordrar, den befintliga
tabellen fungerade inte utan måste ha stödtabeller som hjälper att lagra ordrar.
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5. Användartest
För att få hjälp lät vi utföra ett användartest på fyra personer i olika åldrar, testet gjordes för att
hitta diverse buggar och om testpersonen hade några synpunkter på design, placering av
knappar och inloggningar.
Testpersoner/uppgiften
Man 28år, god datorvana
Kvinna 25år, god datorvana
Man 35år, god datorvana
Man 52år, god datorvana
Uppgifterna som testpersonerna fick var att registrera sig som kund, logga in/ut, prova lägga
produkter i varukorg och gå vidare till kassan, sedan testa andra funktioner samt leta fel.

5.1 Resultat från användartest
Resultatet var lyckat, och det berodde inte på att alla personer lyckades utföra de saker som de
hade som uppgift, utan vi hittade små buggar så vi fick en del kritik.
Saker som testpersonerna tyckte skulle ändras var följande.


Knappar och formulär var otydliga, det vill säga olik design på sidorna



Sökfunktion fungerar inte riktigt som den skulle



Se antal varor i varukorgen i sidhuvudet, så man vet hur många som ligger där.

Dessa funktioner samt andra fel har vi nu rättat till och resultatet blev mycket bättre.
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6. Framtida utveckling
Under tiden som vi har hållit på med det här arbetet så har utveckling hela tiden varit något som legat
där i bakgrunden, det vill säga vi har hela tiden tänkt ett steg längre på vad som skulle kunna finnas
samt på saker som kommer att komma till så småningom om. Här nedanför tar vi upp några av de
saker som står under utveckling.

6.1 Betalfunktion
Som sidan fungerar nu så finns det två olika betalsätt för kunderna, det ena är mot postförskott
och det andra är mot faktura. Varför vi valde dessa två i början var för att få igång sidan på ett
fungerande sätt som gjorde att kunder skulle kunna handla.
Planerna är att se efterhand om det behövs funktioner för andra betalsätt, och då först och
främst så är Payson/Paypal huvudalternativen, ännu längre fram så går tankarna om att ha
kortfunktion för Visa/Mastercard och eventuell banköverföring.

6.2 Databas och fler säljare
En framtida utveckling är om medlemmarna i den ekonomiska förening som beställaren är
medlem i är intresserad att vara med och sälja på sidan.
Det som behövs ändras i sådana fall är att i produkt-tabellen ha ett unikt ID för respektive
säljare så produkterna kan länkas till korrekt säljare.
Med hjälp av det kan man börja utveckla administratörsgränssnittet så att man kan skapa
funktioner för att räkna ihop respektive säljares intäkter för månadsutbetalningar.
En annan utvecklingsmöjlighet är att bygga vidare på administratörsgränssnittet så att en
säljare kan logga in på sidan för att lägga in sina produkter med bara tillgång att lägga till
produkter baserat på sitt ID.

6.3 Domännamn
Registrering av domännamn är en av planerna där beställaren kommer avgöra vilket som blir
det mest prisvärda alternativet, vi har jämfört priser från Loopia, Nunames samt Binero.
I överlag är det ganska snarlika kostnader med bara domännamnet ca 89-139 kr per år
beroende på vilken sida och domännamn.
Det som skiljer är tjänster som medföljer, exempelvis Loopia erbjuder verktyg för att lätt
kunna dirigera om domänen till önskad internetadress, så kallade IP-adresser som är den unika
adress varje enhet på internet får.

6.4 Webhotell
En del av utvecklingen för webshoppen är att den så småningom ska flyttas över från den
Windows 2008-baserade servern lokalt till ett webhotell. Vi hade som mål i projektet att driva
shoppen så kostnadsfritt som möjligt, men ska den utvecklas så är det bättre om den ligger på
ett webhotell.
Kostnaderna för webhotell ligger på ca 79-200 kr per månad beroende på hur mycket
bandbredd och utrymme man kommer behöva.

6.5 Design
Designen i nuläget kan förbättras på många punkter exempelvis layouten i kassan samt
bekräftelsesidan där inga objekt inte är formaterade så strukturen är bristfällig.
Även färgvalen är föremål för förändring.
12

7. Resultat
Webshopens preliminära design går att se i figuren nedan, designen i sig kommer att ändras
med andra färgval men själva grundutseendet är klart.
De funktioner som är klara och fungerar är att kunder lätt kan välja kategori till vänster för att
se produkter listas upp i boxar där det går att lägga till i varukorgen direkt samt kunna gå in
och läsa mer detaljerad information där det även går att välja specifikt antal produkter.
Förhandstitten av varukorgen i sidhuvudet visar på ett tydligt sätt totala antalet produkter samt
priset exklusive frakt.
Med hjälp av funktionen för att registrera användare så går det lätt att skapa en användare för
att underlätta att handla på sidan då det hjälper att fylla i adressuppgifter, det går även att
komma till en profilsida för att redigera uppgifterna.
Gränssnittet för administration innehåller funktioner för att kunna lägga till, redigera och ta
bort produkter samt kategorier, gränssnittet innehåller även funktioner för att se beställningar.
En viktig funktion som inte är helt fungerande än är när man slutför beställningar att få en
orderbekräftelse via epost till både säljare och kund som innehåller en lista på de produkter
som beställts samt att resultatet ska införas i ordertabellen i databasen.
Grundläggande sidor för att se köpinformation, kontaktformulär samt information om sidan
finns fördefinierade men saknar utförlig information men kommer åtgärdas med hjälp av
beställaren.
Sidan ligger i nuläget på en Windowsbaserad server som drivs hemifrån som även var ett av
målen för att se om det går att utföra.
Servern är konfigurerad att klara av att köra PHP samt MySQL vars stöd krävs för att kunna
driva sidan.

Figur 1. Prototypdesign
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8. Sammanfattning och Diskussion
Här kommer arbetet sammanfattas och diskuteras.

8.1 Sammanfattning
Beställaren Anna Mickelsson var ute efter en webshop till hobbyverksamhet som hon
bedriver, det som säljs är främst hantverk exempelvis luffarslöjd och produkter i lin.
Arbetet börjades med att skriva en frågeställning på vad som skulle göras, ett av målen var att
hålla nere driftkostnaderna samt göra en så användarvänlig hemsida som möjligt.
Det sattes upp en kravspecifikation utifrån beställarens önskemål, där en av punkterna var att
man i början ska kunna beställa mot postförskott eller faktura, men att i framtiden om behovet
finns implementera direktbetalning som VISA/Mastercard.
Det fortsatte med en planering, där målet var att få till ett Use-case diagram över funktioner
samt strukturera upp en databas. Wampserver och phpMyAdmin användes för att bygga en
MySQL databas över login, kunder, produkter och ordrar.
Sedan fortsatte det med en sida för administrativa funktioner där en administratör skulle kunna
lägga till, redigera och ta bort produkter samt kategorier. Loginfunktionen skulle vara så att en
administratör loggar in på samma sätt som en vanlig användare men få tillgång till olika
funktioner.
Ett av målen som var bestämt var att hålla nere kostnaderna, så en egen server med Windows
2008 Server R2 installerades och konfigurerades så den kunde köras hemifrån.
Det stöttes på en del problem under tiden som sidan byggdes, admingränssnittet, uppdatering
av värden i realtid, loginfunktion för admin och problem med bilder och prestanda. Det mesta
löstes dock med hjälp av felsökning och internet.
Ett användartest gjordes för att se vad personer tyckte om webshoppen, kritiken var bra och en
del saker åtgärdades efter testerna.
Utvecklingsdelen av webshoppen ser positiv ut, det finns klara idéer för vad som kan göras,
som betalfunktionen kan göras på ett bättre sätt, vill man expandera med ytterligare säljare så
finns det en idé för det och då gör man om administratörgränssnittet.
Mer på utveckling är en domän och att istället för att ha webshoppen på en server som drivs
ifrån hemmet, så kan den flyttas till ett webhotell.
De flesta funktioner är fungerande på sidan men vissa funktioner saknas men kommer att
åtgärdas.

8.2 Diskussion
Arbetet med det här projektet har vi upplevt som väldigt lärorikt för oss båda.
Vi känner att vi har fått chansen att utveckla våra kunskaper markant inom det här området där
vi båda har känt att vi från tidigare kurser inte fått chansen att arbeta på en sådan här bred
front.
Vi har jobbat i princip dagligen minst 5-6 timmar per dag både dag och kvällstid beroende på
vad som behöver göras.
De gånger vi stött på problematik har vi sällan fastnat längre än någon dag, vi har oftast hittat
lösningar relativt snabbt med hjälp av våra källreferenser.
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Problemet med orderfunktionen som visade sig bli det största problemet med sidan. Det kräver
en förbättrad struktur på databasen med hjälp av stödtabeller för att kunna lösas. Den
befintliga tabellen för orderhantering gjorde funktionen svårhanterlig.
Samarbetet har fungerat bra trots att vi har jobbat så gott som helt på distans från olika orter
men med hjälp av verktyg som Skype och TeamViewer så har vi kunnat arbeta utan större
problem.
När det gäller sidans framtid så finns det många möjligheter till utveckling, från att möjliggöra
att fler säljare kan ha sina produkter på sidan, utökade betalningsformer samt fler funktioner
och förbättrad design.

9. Slutsatser
Vi har fått en fungerande prototyp av sidan.
Vi är nöjda över vad vi lyckats åstadkomma under dessa veckor men sidan kan fortfarande
utvecklas vidare.
Vi hoppas att sidan kommer bli lyckad för Anna och hennes hobbyverksamhet.
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Bilaga 1. Layoutförslag
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Bilaga 2. Databasstruktur
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Bilaga 3. Administrationsmeny
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Bilaga 4. Sökfrågan
$sql = "SELECT * FROM produkter WHERE produktnamn LIKE '%".$_POST['search']."%'
OR beskrivning LIKE '%".$_POST['search']."%'"; [9]
Det här kodstycket är exemplet på hur sidans sökfråga ser ut, den hämtar all information från
tabellen produkter, där produktnamn innehåller som kommer från sökformuläret search.
Delen '%".$_POST['search']."%' är den del i frågan som styr att den ska söka på allt som
innehåller det man skriver in, exempelvis vid sökning av lin så kommer den lista allt som
innehåller lin.
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Bilaga 5. Loginrutor

Exempel från när man är utloggad

Inloggad som vanlig användare

Inloggad som administratör
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Bilaga 6. Switch-satsen
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Bilaga 7. Sidreturnering
Kodexempel med den variabel som skickar med nuvarande sida[14]

Med hjälp av ovanstående variabel $current_url så skickas den som ett värde i ett dolt
formulär.
Dolt formulär som får namnet return_url

Sidan som det dolda formuläret arbetar mot får värdet av föregående sida och dirigerar tillbaks
till denna.
Skapar en variabel som heter $return_url som innehåller länken till föregående sida

Med hjälp av $return_url så har vi möjligheten att dirigera tillbaka sidan till föregående.
header dirigerar sidan till värdet från $return_url

23

Bilaga 8. Inloggning för admin

Kodexempel 1

Kodexempel 2
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