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Abstrakt 
Det här är till för att skapa ett system där andra webbutvecklare kunde skapa sina 

hemsidor online. Det webbutvecklaren inte behöver tänka på är att ha en egen 

webbserver, vilket kan vara ett problem för många om dom sitter vid datorer med 

begränsade rättigheter så att dom inte kan ladda ner och installera en webbserver. En 

annan bra fördel är att webbutvecklaren kan logga in vart som helst, när som helst 

och redigera koden till en hemsida. Skulle webbutvecklaren vilja ha sitt projekt på 

en egen webbserver, går det enkelt att ladda ner projektet. 
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1 Inledning 

Studenter på många skolor har inte full behörighet eller rättigheter nog för att kunna ha  

möjlighet att installera och konfigurera en webbserver, speciella editorer dessutom har de 

inte den kunskap som krävs för att sätta upp en egen webbserver. Webbutvecklare vill ha 

möjlighet att skapa ett webbprojekt utan att behöva koncentrera sig på hur en webbserver 

sätts upp. Med detta system skall användaren kunna hantera webbprojekt online.  

Användare får tillgång till en editor direkt i webbläsaren där användaren kan skapa nya  

filer, editera och ta bort.    

1.1 Bakgrund 

Många skolor har satt både behörigheter och rättigheter på skoldatorerna så att det inte 

kan ladda ner program och installera och konfigurera t.ex. en webbserver och det gör det 

svårt för studenter att kunna starta sina egna webbprojekt. De ska inte behöva tänka på 

hur de installerar och konfigurerar en webbserver utan bara fokusera på kodningen. 

Systemet är till för att göra det lättare för studenter och andra webbutvecklare att komma 

igång. Student och andra webbutvecklare ska med programvaran kunna hantera 

webbprojekt över internet. I programvaran får studenter och webbutvecklare tillgång till 

en editor där de kan ändra i sin kod, koda nya filer eller ta bort. Editorn stödjer de flest 

webbprogrammeringsspråken. En användare får även tillgång till en databas om 

användaren finner nytta av en. Om de inte vill använda vår sida något mer och vill starta 

upp en egen, så kan de enkelt ladda ner sitt projekt.  

2 Förutsättningar och krav 

Här förklaras de förutsättningar och krav till systemet. 

2.1 Förutsättningar 

Förutsättningarna är att webbutvecklare skall kunna programmera sin egen webbsida över 

internet. När den registrerar sig så kan den skapa ett projekt. När den har skapat projektet 

så får den tillgång till en editor där denna kan skapa nya filer, ändra eller ta bort. Får även 

tillgång till en databas som den kan använda till sitt projekt.  

 

2.2 Krav 

För att få tillgång till att logga in måste det registreras ett konto först. Sedan används det 

kontot för att logga in med. Inloggning krävs för att bekräfta att det är rätt användare och 

för att kunna tilldela rätt projekt till rätt användare. Användaren ska kunna skapa ett nytt 

webbprojekt för att få tillgång till att skapa filer för att sedan bygga upp och editera det 

webbprojektet. En användare ska kunna skapa flera personliga databaser för att kunna 

lagra data för webbprojektet t.ex. om användaren vill lagra information om bilar i en 

databas och information om ägare till bilar. Användaren ska ha möjlighet att ta bort 

webbprojekt för att användaren kan ha skapat projektet av misstag eller helt enkelt inte 

använder projektet längre. När projektet öppnas så får användaren tillgång till en editor 

för att kunna redigera de filer som existerar i projektet och även kunna skapa nya filer för 

projektet. Användaren får fria händer till att skapa nya filer för att få den struktur som 

användaren vill ha i projektet. En användare ska kunna redigera filer för att kunna lägga 

till funktioner, ändra funktioner och fixa design för webbsidan. Användaren skall kunna 

ha en förhandsvisning av det valda webbprojektet för att kunna se vad användaren har 
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gjort med det webbprojekt som redigerats. Användaren kan ladda ner webbprojekt för att 

kunna lägga webbprojektet på en egen webbserver.  

 

 

 Registrering av konto.  

 Inloggning av konto. 

 Möjlighet att skapa projekt. 

 Möjlighet att skapa flera personliga databaser eller tabeller. 

 Borttagning av projekt. 

 Få tillgång till en texteditor. 

 Möjlighet att skapa, redigera och ta bort filer. 

 Möjlighet att visa projekt. 

 Nerladdning av projekt. 
 

2.3 Användningsfall 

Användningsfallen kommer utifrån de krav som är satta i 3.2 Krav. 

 

 

Tabell 1Användningsfall 
 Nummer Användningsfall Beskrivning 

1 Logga in Autentisera användaren 
2 Registrera Registrering av användare 
3 Skapa webbprojekt Skapar webbprojekt för användaren 
4 Editera och ta bort 

webbprojekt 
Editera och ta bort webbprojekt för 
användaren 

5 Skapa filer Skapar filer för det valda webbprojektet 
6 Editera och ta bort 

filer 
Editerar och ta bort de filer som finns i 
webbprojektet 

7 Ladda ner 
webbprojekt 

Nerladdning av webbprojekt för användaren 

8 Visa webbprojekt Visa webbprojekt för användaren 
9 Skapa en databas Skapa databas till webbprojektet 
10 Ta bort databas Ta bort databas åt användare 
11 Hantera tabeller Skapa, redigera och ta bort tabeller för en 

databas 
12 Byta lösenord och 

email 
Byt lösenord eller email för användaren 

 

 

För att få en mer beskrivning och förståelse om användningsfallen se bilaga 1 och 2. 

 

Hur hör användningsfall ihop? 

 

Logga in används för att kunna autentisera användaren. Registrering av konto måste ske 

före innan det går att logga in. För att en användare ska få tillgång till att skapa, editera och 

ta bort webbprojekt så krävs en inloggning. Om användaren vill skapa, editera eller ta bort 

filer från ett webbprojekt så måste ett webbprojekt skapas före. Vill användaren kunna ladda 

ner ett webbprojekt måste det finnas ett webbprojekt med filer i. Användaren ska ha 

möjlighet att visa ett webbprojekt, men måste ha ett webbprojekt med innehåll för att kunna 

visa. En registrering måste ske före innan användaren kan skapa en databas och när en 

databas skapas tilldelas det behörighet och rättigheter för användarens konto på mysql-

servern för databasen som skapats. För att ändra email eller lösenord så krävs det att 

användaren är inloggad. 
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3 Beskrivning av konstruktionslösning 

Här förklaras vilken teknik som användes och några viktiga funktioner. 

3.1 Vilken teknik användes? 

3.1.1 Apache2 

Apache2 användes som webbserver. Det valdes för att det körs på en Linux server och 

att i tidigare projekt har jobbats med både apache2 och Linux tillsammans. Apache2 har 

många bra olika funktioner och stöd för de flesta språken, bland annat PHP. Apache2 är 

en av de största webbservrarna som används. Apache2 kan köras på alla  

operativsystem. 

3.1.2 PHP 

Det stod mellan två alternativ för serverbaserade språket, PHP och ASP.NET. 

Det var PHP valdes för att det fanns kunskaper om det från tidigare kurser och det bästa  

alternativet, eftersom i ASP.NET fanns det knappt kunskap om. PHP är ett ganska  

kraftfullt språk, men det har sina nackdelar och fördelar jämfört med ASP.NET. Men för 

det här projektet kändes det som bästa alternativet. PHP används för att skapa 

dynamiska sidor. Det används t.ex. för att implementera detta projekt och andras  

projekt. PHP används för att anropa MySQL.  

3.1.3 MySQL 

MySQL är en databashanterare och använder frågespråket SQL. MySQL är snabbt och 

enkelt att använda, det kan användas på alla operativsystem. MySQL är en gratis 

programvara som finns att hämta på nätet. Varför MySQL användes till det här projektet 

var för att det fanns mycket erfarenhet av det. Till det här projektet används MySQL för 

att kunna lagra information om användaren och för att sedan hämta informationen om 

användaren när det behövs. MySQL används även för att tillhandhålla användarnas 

databaser.  

3.1.4 JavaScript 

JavaScript är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamisk och enkelt att använda. 

JavaScript exekveras på klient sidan. Många webbläsare har en JavaScript-motor som 

används för att kunna köra JavaScript på webbläsaren. JavaScript är fritt att använda. 

Det finns många bibliotek till JavaScript, det som är störst och används av dem flesta är 

jQuery. Projektet använder CodeMirror, CodeMirror i sig är byggt i JavaScript. 

3.1.5 jQuery 

jQuery är ett JavaScript-biblotek. Det finns många andra JavaScript-bibliotek, men  

jQuery är störst. Det skapades för att snabba på webbutvecklingen. jQuery är optimerat 

för att köra med många webbläsare. Med jQuery skrivs det mindre kod än vanlig  

JavaScript. För att använda jQuery behövs en vanlig JavaScript fil där hela jQuery-

biblioteket finns. Det används i projektet för att skapa dialogrutorna se bilaga 6 som 

kommer upp när man t.ex. ska skapa ett nytt projekt. 
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3.1.6 CodeMirror 

CodeMirror är en texteditor som är ett open-source projekt och som finns på dess 

webbsida [1]. CodeMirror är byggt i JavaScript och är lätt att ändra i till det men vill ha. 

CodeMirror valdes för att det redan var färdigbyggt och populärt, det används t.ex. av 

Google och GitHub. Det finns många färdiga funktioner, som t.ex. linenumbers som 

visar radnummer, färgkodning och färdiga teman för editorn med mera. Fördelen med 

att det är färdigbyggt är att vi inte behöver anpassa för olika webbläsare. För att se hur 

texteditorn ser ut för detta projekt se bilaga 8. 

 

3.2 Hur byggdes programmet? 

Det började med en skiss på hur programmet skulle se ut. Sedan skapades funktionerna. 

3.2.1 Databasen för projektet 

 

Databasen är till för att lagra information om användaren. Sedan används 

informationen för autentisera användaren och därmed kontrollera med servern vilket 

projekt som tillhör användaren som är inloggad. Varje användare har en egen unik 

katalog på servern där alla deras projekt ligger. Med hjälp av PHP så jämför den 

användarens unika katalog med den som är inloggad. Unika katalogen har det namn 

som användaren registrerat sig med.  

 

 

 
Figur 1 Databasstruktur 

 

3.2.2 Logga in och registrera 

Logga in och registrera byggdes med PHP. När en användare registrerar sig lagras 

information i MySQL och det skapas även ett konto för phpmyadmin. Sedan används den 

informationen för att logga in. 

 

3.2.3 Menyer och dialogrutor 

När en användare loggar in så kommer den in på en startsida, med menyer där 

användaren kan välja att göra olika saker. Menyn är dropdown som är byggd med 

jQuery. Såhär ser koden för den funktionen ut: 

 

 
Figur 2 jQuery-kod för dropdown-meny 
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Om användaren väljer inställningar och sedan byt lösenord eller epost adress, så 

kommer det upp en dialogruta, de är byggda med jQuery för att få en egen designad 

dialogruta. När användaren väljer Skapa projekt så kommer det upp en dialogruta där 

man anger namnet för projektet och sedan klickar på skapa. 

 

3.2.4 Skapa ett projekt 

Funktionen för att skapa ett projekt är byggt i PHP, där det skapas en mapp på servern 

med några filer i. När projektet är skapat så kan användaren klicka på Lista projekt i 

menyn. Under den knappen dyker projektet upp. När användaren klickar på projektet så 

öppnas projektet på en ny sida 

3.2.5 Hantera projekt 

När ett projekt öppnas så laddas en editorn. Till editorn laddas då filerna till projektet. 

Editorn i sig är CodeMirror. I editorn så kan användaren välja att Ladda Fil, Ta Bort Fil, 

Spara Fil, Visa projekt eller Ta bort projekt. Med PHP så kollas det vilken funktion 

användaren väljer. Om användaren väljer att ladda en fil så tar PHP det namnet på filen 

och lägger till i sökvägen, sedan används sökvägen för att ladda filen i CodeMirror 

såhär: <?php if (!empty($file)) { echo 
htmlentities(file_get_contents($file)); } ?> 

 

Om användaren väljer att spara en fil så öppnas filen i PHP, lägger till det man har skrivit  

med php-funktionen frwite och sedan stängs filen och den är sparad. Om användaren  

väljer att ta bort en fil så kommer det först upp en bekräftelse-ruta där den frågar om 

användaren verkligen vill ta bort filen. Om användaren säger nej, så kommer den bara 

tillbaka till projektet. Om användaren väljer ja så tas filen bort med en php-funktion  

unlink($fileName). Om användaren vill ta bort ett projekt så kommer upp en 

bekräftelse-ruta om användaren verkligen vill ta bort projektet, för användaren kan inte 

ångra sig sedan. Om användaren väljer ja körs en funktion som tar en parameter,  

remove_project($project). Funktionen kollar först parametern är en mapp. Om 

projektet är en mapp så läggs hela projektet med filer till en variabel med hjälp av php-

funktionen glob(); Sedan körs en foreach-loop genom varje fil och tas bort. Sedan 

körs funktionen rmdir($project) som tar bort själva projektets mapp. 

3.2.6 Visa projekt  

Om användaren skulle vilja visa sin hemsida så skickas den vidare med en header, där 

hemsida som användaren vill visa länkas i. Så en URL på det se ut så här om 

användaren heter Maja och Majas projekt heter Horses: 

http://217.208.72.142/wpm/Users/Maja/Horses.  

3.2.7 Hantera databaser och tabeller 

Skulle användaren vilja skapa en databas till sitt projekt så kan det välja i menyn 

hantera databaser. Användaren kan sedan välja att skapa en databas eller hantera 

tabeller. Om han väljer att skapa en databas så kommer det upp en dialogruta där 

användaren får ange namn på databasen och sedan skapa den. Sen skickas användaren 

till serverns phpmyadmin. Där kan användaren logga in med sitt konto den har 

registrerat med på hemsidan. Inne i phpmyadmin får användaren bara tillgång till att 

hantera sina databaser, men kan inte ta bort den. Om användaren sen har gått ur och vill 

in igen så kan användaren klicka i menyn på Handle database och sedan där under välja 

Handle Tables, då skickas användaren vidare till phpmyadmin igen där användaren får 

logga in igen. Användaren måste logga in på WP-Edit hemsidan först för att sedan 

kunna skapa personliga databaser och få behörigheter och rättigheter till den databas 

http://217.208.72.142/wpm/Users/Maja/Horses
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som de skapar och sedan logga in på databashanteraren phpmyadmin för att kunna 

hantera tabeller. 

 

3.2.8 Nerladdning av projekt 

 

Användaren kan enkelt ladda ner sitt projekt om den vill det. 

När användaren trycker på ladda ner knappen så körs en funktion som arkiverar 

projektet i ett zip format. Sedan läggs det till en funktion där den automatiskt ladda ner 

zip filen. När zip filen är nerladdad tas den bort från servern. 

 

3.3 Beskrivning av viktiga funktioner 

3.3.1 Skapa projekt 

Den här funktionen skapar ett projekt för användaren. När projektet har skapats så 

skapas en mapp med några standarder filer i det projektet se bilaga 3, Index.php, 

style.css och javascript.js. 

3.3.2 Ta bort projekt 

Tar bort användarens projekt. Användaren får först en bekräftelse-ruta där den frågar 

om användaren verkligen vill ta bort projektet. Sen är det försent att ångra sig. 

3.3.3 Redigera projekt 

Gå in på det projekt som ska redigeras. Sedan ladda den fil i projektet som ska 

redigeras. 

3.3.4 Visa projekt 

Det visar den index fil för det projekt som har valt att visas. Den öppnar en ny syda och 

länkar till projektet.  

3.3.5 Registrering 

Ett formulär finns där användaren fyller i information om användarnamnet, lösenord 

och email se bilaga 5, när användaren registrerar kontot så skapas inte bara ett konto för 

webbsidan, det skapas även ett konto för användaren i phpmyadmin på servern. Varje 

användare skapar personliga databaser som bara de har tillgång till. 

3.3.6 Skapa databas 

Om en användare vill ha en databas till sitt projekt, så kan den med sitt konto enkelt 

komma åt phpmyadmin och skapa databaser och tabeller. 

 

4 Implementering och test 

 

4.1 Implementering 

Här går det igenom viktiga funktioner som implementerats. 
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4.1.1 Skapa webbprojekt 

När en användare ska komma igång med ett nytt webbprojekt, så är det tillagt  

en skapa-projekt-funktion som finns i menyn att välja. När en användare sedan klickar 

på skapa projekt kommer en dialogruta fram med ett formulär se bilaga 6, användaren 

får sedan fylla i namn på webbprojektet och när användaren klickar skapa så körs en 

kod i bakgrunden se bilaga 3 som skapar tre olika filer. 

4.1.2 Dialogrutor 

När en användare antingen ska skapa projekt, skapa databas eller ändra lösenord och 

email så dyker det upp en dialogruta. Dialogrutan är tagen från jQuerys egen UI [2]. Det 

går även att skapa ett eget UI tema. 

 

Dialogrutorna förenklar det grafiska gränssnittet för en användare och för att se hur en 

dialogruta ser ut se bilaga 6 och 7. 

 

4.1.3 Skapa databas 

När en användare vill lagra data, t.ex. personuppgifter om en kund på en butikshemsida, 

så måste användaren ha tillgång till en databas och därför har en skapa databas funktion 

lagts till i menyn som användaren kan få nytta av. En dialogruta kommer fram med en 

textruta där användaren fyller i det namn som databasen ska ha. 

 

Se bilaga 4 och 7 för att förstå vad som sker i bakgrunden när användaren skapar en 

databas. 

 

Skapa databas funktionen används för att tillåta användare att ha databaser på de 

hemsidor som de skapar. För att förstå och hur det gick till för att tilldela behörighet åt 

användarna så följdes denna guide [3]. 

 

  

4.1.4 Redigera filer 

När en användare ska editera filer för ett webbprojekt, så finns CodeMirror där 

användaren har möjlighet att ladda upp innehållet av en fil [4]. Användaren väljer en fil 

från en listmeny, sedan ska användaren klicka på ladda och då tar systemet namnet på 

den fil som ska laddas. Systemet letar sedan upp filen och lägger till en sökväg till den. 

Sedan laddas filen in i CodeMirror med sökvägen till den filen.  

 

4.2 Test 

Det test som gjordes först var att se till att hemsidan passade för flera olika upplösningar. 

En hel del tester fick göras pga. att användare använder olika webbläsare. Designen såg 

till att kollas på varje webbläsare så att inget var felaktigt. Testade så att dialogrutorna 

fungerade för varje webbläsare.  

 

För att kontrollera att skapa-databas-funktionen fungerade så skapades ett test konto på  

wp-edit, sedan när en databas väl skapats så användes test-kontot för att logga in på 

serverns phpmyadmin och därefter kontrollerades att test-användaren hade all 

behörighet för databasen som test användaren skapat. 

 

Texteditorn är testad på alla webbläsare. Har kontrollerat så att ladda, spara och ta-bort  

fil/projekt-funktionerna fungerar för varje webbläsare. 
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5 Diskussion 

I början av projektarbetet så krävdes uppdatering av gamla kunskaper, de böcker som  

utnyttjades var [5] och [6]. Det gick väldigt bra att gå igenom böckerna och följa  

exemplen. Det var lätt att komma igång med att fixa upp en startsida åt projektet. 

 

Det första problemet uppstod när menyn för hemsidan skulle byggas upp. Menyn skulle 

kunna lista ut alla projekt som användaren skapat med en enkel dropdown och sedan med 

en undermeny lista ut filerna för det specifika projekt som valts i en dropdown. Problemet 

var att fixa så att dropdown funktionen för undermenyn skulle fungera. Det fanns ont om  

guider som beskrev hur en meny med flera menyträd med dropdown funktion kunde  

implementeras.  

 

 

Det andra problemet uppstod när användare ska få tillgång till alla behörigheter när 

databasen skapas. Det var lätt att skapa ett konto åt varje användare på mysql-servern och 

när användaren väl skapar en databas så tilldelas det behörighet åt användaren, men får inte 

tillgång till att ta bort databasen. Det betyder att mysql-servern kommer fyllas på med 

databaser som kanske inte används och med det gör att servern blir segare. 

 

Ett annat stort problem som dök upp var att anpassa hemsidan för flera olika upplösningar.  

För att lösa problemet så skulle height vara satt till 100 procent på html taggen i CSS filen  

och sedan sätta min-height på body taggen till 100 procent i CSS filen enligt [7]. Detta 

förvärrade problemet, div-rutor sträckte sig inte ända ner på webbläsaren och som gjorde 

att det blev ett tomrum på ungefär 40 pixlar längst ner på webbläsaren. Lösningen var att 

sätta bottom 0 på dessa div-rutor. 

 

Det som gick bra var att det fanns ett API för en editor som användes. 

Det heter CodeMirror. CodeMirror är enkelt att använda, det gäller att komma igång med 

den först. Det som måste tänkas på är att ha rätta sökvägar till alla filer som behövs. 

Det som var så bra med CodeMirror att det redan hade en massa inbyggda funktioner, som 

t.ex. ”lineNumbers” på sidan, så användaren ser vilken rad markören är på. Eller lägga till 

ett tema som editorn kunde använde, t.ex. så finns Eclipse-temat att lägga till. Det som var 

lite krångligt var när det skulle laddas filer till editorn. Men en lösning var att alla filerna 

länkades från ett projekt i en select och därifrån ladda filerna. När en fil väljs att ladda så 

laddas den in i <?php get_file_contents($file); ?>, som ligger i en textarea 

som CodeMirror läser ifrån. 

 

Ladda ner projekt var det vissa problem med men som löste sig. Ett problem var att hur ska 

användaren kunna ladda ner alla filer på en och samma gång? Det löstes med att alla filer 

arkiverades i ett zip-format i PHP. Ett annat problem var hur det skulle kunna ladda ner 

detta med zip formatet. För att först ska projektet arkiveras ner i zip formatet, då lär den 

skapas först för att sedan kunna ladda ner det. Det löste med att när väl användaren klickat  

på ladda ner-knappen, då arkiverades först projektet och sedan laddas ner direkt. 

 

Att göra ”registrera” - och logga-in-funktionen fanns inte några speciella problem med. I  

tidigare projekt har denna guide[8] använts för att skapa logga in och registrera. Så 

eftersom den har funkat så bra och så har det använts vissa delar därifrån. 

 

Det som skulle kunna förbättras med hemsidan skulle vara att skaffa ett färdigt API för 

dropdown menyn för att vara riktigt säker att det funkar för varje webbläsare. Något annat  

som skulle kunna förbättras är att det läggs in en sökväg i databasen till projektet, som 

skulle kunna göra det enklare att se vem som äger projektet och plocka ut viss information 

om projektet. Att kunna ladda filerna på ett annat sätt än vad som görs nu. En riktigt bra  
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funktion som skulle kunna läggas till är att fixa automatisk sparning som sparar var tionde  

minut. 

 

6 Slutsatser 

Det har skapats en hemsida där webbutvecklare kan skapa egen hemsida genom internet. 

Med ett enkelt gränssnitt så kan alla webbutvecklare som använder hemsidan lätt komma 

igång med att skapa en egen hemsida snabbare. 

 

Hemsidan kommer att underlätta för alla webbutvecklare som vill komma igång med att 

bygga en egen hemsida. Webbutvecklarna kan enkelt registrera, logga in, skapa,  

editera, visa och ta bort webbprojekt och om webbutvecklarna vill ha en databas till 

webbprojektet så finns den möjligheten också. 

 

Projektet har testats i de flesta webbläsare, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer och  

Opera och på de fyra webbläsarna så fungerade både layouten och alla funktioner som  

finns. Det har dock inte testats för andra webbläsare som finns ute i dagsläget. 

 

6.1 Uppfyllda krav 

 

Tabell 2 Här visas de kravspecifikationer som blivit uppfyllda 
Krav Uppfyllda krav 

Registrering av konto.    
Inloggning av konto.   

Möjlighet att skapa webbprojekt.   

Möjlighet att skapa flera personliga databaser.   

Borttagning av projekt.   

Få tillgång till en texteditor.   

Möjlighet att skapa, redigera och ta bort filer.   

Möjlighet att visa projekt.   

Nerladdning av projekt.   

 

Hur har kraven blivit uppfyllda? 

Registrering av konto har blivit uppfyllt genom att ha skapat ett formulär, se bilaga 5 

där användaren kan fylla i information om kontot och sedan skapa det.  

Inloggning av konto har blivit uppfyllt genom att ha skapat en funktion som kontrollerar 

inmatad data från formuläret med databasen, se bilaga 9. 

Möjlighet att skapa webbprojekt blev uppfylld, se under rubrik 3.2.3. 

Möjlighet att skapa flera personliga databaser blev uppfylld under rubrik 4.1.3. 

Borttagning av projekt blev uppfyllt och det går att se under rubrik 3.3.2. 

Få tillgång till en texteditor blev uppfyllt genom att när användaren klickar på ett 

webbprojekt så öppnas det och en texteditor visas. 

Möjlighet att skapa, redigera och ta bort filer har blivit uppfyllt genom att skapa en 

funktion som skapar filer se under rubrik 3.3.1 och sedan lagt till en funktion som 

tillåter en att redigera filer se under rubrik 4.1.4. 

Möjligheten att visa projektet blev uppfylld och det går att se under rubrik 3.3.4. 

Nerladdning av projekt blev uppfyllt se under rubrik 3.2.7. 
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7 Ordlista 

PHP – Hypertext Preprocessor 

Js - JavaScript 

CSS – Cascading style sheets 

HTML – Hypertext Markup language 

API – Application Programming Interface 

UI – User interface 

MySQL – My Structured Query Lanuage 
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Användningsfall 
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Bilaga 2: Användningsfall-text 

Användningsfall 1:  Logga in 

Aktörer:   Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning:  Ett logga in formulär dyker upp på startsidan om användaren 

inte redan är inloggad. I formuläret skriver du in användarnamn 

och lösenord. 

 

Användningsfall 2: Registrera 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Välj registrera från startsidan. Ett registreringsformulär visas  

  och följande information måste fyllas i: Användarnamn,  

  lösenord, bekräftelse av lösenord och email. När en  

  nyregistrering sker så skapas även ett konto i phpmyadmin för  

  användaren. 

 

Användningsfall 3: Skapa webbprojekt 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Välj skapa projekt från menyn. En dialogruta kommer upp med 

ett litet formulär. I formuläret skriver du önskat namn för  

  projektet. När nytt webbprojekt har skapats så listas det ut under 

lista projekt.  

 

Användningsfall 4:  Editera och ta bort webbprojekt 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Välj önskat webbprojekt som du vill editera/ta bort från listan i  

  menyn. En editor med olika alternativ öppnas. I det nya fönstret  

  finns alternativen ta bort webbprojekt eller editera namn på  

  webbprojektet. 

 

Användningsfall 5: Skapa filer 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Välj ett webbprojekt från menyn. Editor fönstret visas och en 

 input ruta dyker upp ovanför editorn. Skriv in önskat filnamn  

  t.ex. index.html, style.css eller function.js och klicka sedan  

  spara. 

 

Användningsfall 6: Editera och ta bort filer 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Välj ett webbprojekt från menyn. När editorn visas och när  

  webbprojektet öppnats, sedan välj önskad fil och klicka ladda. 

Nu finns det möjlighet att editera filen i editorn och även ta bort 

filen med ett knapp tryck. 

 

Användningsfall 7: Ladda ner webbprojekt 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: För att ladda ner projektet så väljer användaren först vilket 

projekt som ska laddas ner. När användaren väl kommer in på 

projektet så finns det en knapp där användaren har möjlighet att 

ladda ner projektet. 

 

 

 

 



13 

 

Användningsfall 8: Visa webbprojekt 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: För att visa projektet så väljer användaren först vilket projekt 

som användaren vill visa. När projektet öppnas så finns det en 

knapp där användaren kan välja att visa projektet. 

 

Användningsfall 9: Skapa en databas 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Klicka på hantera databas-knappen i huvudmenyn. En  

  undermeny kommer ner med två nya alternativ, klicka på skapa 

databas. En dialogruta kommer fram och där fyller användaren 

sedan i databasens namn. Under processen den skapar 

databasen så ger den behörigheter och rättigheter för 

användarens phpmyadmin konto. 

 

Användningsfall 10: Ta bort databas 

Aktörer:  Administratör 

Beskrivning: Gå in på serverns phpmyadmin, logga in som administratör och 

sedan klicka på fliken databaser. Ett formulär med alla  

  databaser dyker upp, nu klicka i de databaser du vill ta bort och 

sedan tryck drop. 

 

Användningsfall 11: Hantera tabeller 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Klicka på databas-knappen i huvudmenyn och sedan välj  

  tabeller. När du väl klickat på knappen tabeller omdirigeras du 

till phpmyadmin för servern. Logga in med det konto som  

  användes för Wp-Edit hemsidan. Välj den databas som ska 

hantera alla tabeller. Ett formulär visas och där fylls namn och 

hur många kolumner användaren vill ha för databasen. 

 

Användningsfall 12: Byta lösenord och email 

Aktörer:  Administratör, Webbutvecklare 

Beskrivning: Klicka på inställningar så kommer en undermeny ner med två  

  alternativ, byt lösenord eller byt email. Välj sedan ett alternativ. 

  En dialogruta kommer upp och ett formulär finns redo för att  

  fyllas i. 
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Bilaga 3: skapar mappar och filer 

$structure = './Users/'.$username.'/' . $main . ''; //Strukturen där projektet skapas. 

if (!file_exists($structure)) {     //Kollar om projektnamnet är upptaget eller ej 

mkdir($structure, 0777, true); //Skapar mapp med standars rättigheter 

} else { 

echo 'Det blev fel'; //mappen finns redan 

} 

 

$ourFileName = ''.$structure.'/Index.php'; //Skapar en fil I projekt mappen 

$ourFileHandle = fopen($ourFileName, 'w') or die("can't open file"); // öppnar filen 

fclose($ourFileHandle); //stänger filen 

 

$ourFileName2 = ''.$structure.'/Style.css; //Skapar en fil I projekt mappen 

$ourFileHandle2 = fopen($ourFileName2, 'w') or die("can't open file"); // öppnar filen 

fclose($ourFileHandle2); //stänger filen 

 

$ourFileName3 = ''.$structure.'/Script.js; //Skapar en fil I projekt mappen 

$ourFileHandle3 = fopen($ourFileName3, 'w') or die("can't open file"); // öppnar filen 

fclose($ourFileHandle3); //stänger filen 
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Bilaga 4: Tilldela behörigheter 

 

<?php 

include './init.php'; //Gör anslutningen till serverns databas och även startar en 

session. 

$user_id = $_SESSION['user_id']; // Hämtar user_id från session. 

$username = getusername($user_id); //Hämtar username från user_id. 

 

$name = $_POST['database']; // Sätter databasens namn till variabeln $name. 

 

$query = mysql_query("CREATE DATABASE $name"); //skapar databas med 

namnet som är satt. 

 

$query2 = mysql_query("GRANT ALL PRIVILEGES ON $name . * TO 

$username@'localhost'"); //Tilldelar behörigheter och rättigheter för användaren 

på databasen som skapats. 

 

$query3 = mysql_query("FLUSH PRIVILEGES"); // laddar om behörigheter 

och rättigheter. 

 

header('Location: http://localhost/phpmyadmin/index.php'); 

exit(); 

?> 
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Bilaga 5: Registrera formulär 
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Bilaga 6: Skapa projekt 
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Bilaga 7: Skapa databas 
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Bilaga 8: Text-editorn 
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Bilaga 9: Logga in formulär 
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Bilaga 10: Ändra email 
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Bilaga 11:Lösenord formulär 

 


