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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver det självständiga arbetet med att skapa en webbutik
för en second hand butik där klädesplagg visas upp till försäljning. Projektets 
syfte är att författaren tillsammans med handledaren på den webbaserade 
tidskriften Illegal Ground ska utveckla en webbplats som lätt kan administreras 
från ett administratörsgränssnitt samt att vara lätt tillgängligt för kunden 
/besökaren. Den testas och ska vara lämplig utifrån webbriktlinjer.se. Det 
innebär att varje individ i samhället ska kunna delta på lika villkor, oavsett 
etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Lagen som kom i maj 2018; GDPR 
ska efterlevas genom att ett pop-up fönster finns på startsidan och vid 
formulären för registrering av kund och administratör. Det ska bland annat 
finnas funktionalitet för att webbutikens varor lätt ska kunna bytas ut från 
klädesplagg till artiklar av annan art, samt applikationen ska kunna lagra 
information från de olika tabellerna. Det här för att administratören ska kunna 
plocka ut data vid senare tillfälle. En av sidorna ska vara på engelska, samt det 
ska finnas en länk till denna på varje webbsida. Webbutiken ska vara 
allmängiltig för konceptet second hand med de etiska aspekter det innbär och 
och applikationen ska bygga på responsiv webbdesign och först och främst 
fungera på mobila enheter, typ Iphone 6. Det är begreppet ”mobile first” som 
gäller. De tekniker och verktyg som används är HTML, HTML5, CSS, CSS3, 
media queries, JavaScript, PHP med databas i frågespråket SQL, Bootstrap, 
Adobe Photoshop CC 2017, Projektledning m fl. Kurslitteratur från samtliga 
kurser i Webbutvecklingsprogrammet för studier och fördjupning i problem 
som uppstår under utvecklingen av webbutiken. Här ingår inspelade 
föreläsningar och relevanta webbsidor på internet. Metoden är främst att via 
iterationer av prototyper föra utvecklingen av applikationen i rätt riktning. Det 
hela har resulterat i en webbapplikation enligt mobile first, som fungerar väl 
vad gäller att registrera konto samt att välja och beställa av det urval av 
klädesplagg som finns till försäljning. Webbutiken Second Hand Shop fungerar 
för både kund och administratör. I gränssnittet för administratör finns viktiga 
funktioner för att organisera ett företags register.   

Nyckelord: Webbutik, mobile first, designprocess, WAI, databas, formulär.  
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Abstract
This project report  describes the individual assignment of making a webshop 
for an second hand boutique where garments are displayed up for sale. The 
purpose of this project is that the author along with the supervisor of the web-
based magazine Illegal Ground is going to develop a website that can be easily 
managed from an administrator interface as well as being easily accessible to 
the customer/site visitor. It is tested and should be suitable from 
webbriktlinjer.se. It means that every individual in society must be able to 
participate on equal terms regardless of ethnic background or disability. The 
law that came in may 2018; GDPR, is to be followed by a pop-up window on 
the home page and at the customer and administrator registration forms. Among
other things, there should be functionality for the convenience of the webshops 
goods to be easily replaced by other articles, and that the application should be 
able to store information from the different tables. This is for the administrator 
to be able to extract data at a later date. One of the pages should be in English, 
and there should be a link to this on each webpage. The webshop should be 
universal to the concept second hand with the ethical aspects it implies and the 
application should be based on responsive web design and first of all work on 
mobile devices, such as Iphone 6. It is the term "mobile first" that applies. The 
techniques and tools used are HTML, HTML5, CSS, CSS3, media queries, 
JavaScript, PHP with database with the query language SQL, Bootstrap, Adobe 
Photoshop CC 2017, Project Management and others. Required reading from all
classes in Web Development, 120 higher education credits, for studies and 
deepening in problems that arise during development of the webshop. This 
includes recorded lectures and relevant web pages on the internet. The method 
is primarily that through the iterations of prototypes bring the development of 
the application in the right direction. The result is a mobile first web application
that works well to register an account and select and order the selection of 
clothing available for sale. The online shop Second Hand Shop works for both 
customer and administrator. The administrator interface provides important 
features for organizing a company's registry. 

Keywords: Webshop, mobile first, designprocess, WAI, database, form. 
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Förord
Det har varit ett intressant projekt att utveckla webbutiken Second Hand Shop.
Det är med blandade känslor jag ser tillbaka på min tid med kursen, som är
examensarbetet i det 2-åriga programmet. Vid flera tillfällen har det förefallit
omöjligt  att  knäcka problemet  med att  få  funktionalitet  att  fungera,  men så
småningom efter  idogt  arbete  har  det  lyckats.  Det  har  inte  endast  varit  vid
enstaka  tillfällen  utan  det  är  något  som  jag  antar  en  webbutvecklare
återupplever  hela  tiden i  det  dagliga  arbetet.  Problemlösning och glädje  när
design och funktionalitet fungerar tillfredsställande. Det som varit viktigt är den
uppmuntran jag känt från handledaren på Illegal Ground, men även hemmavid
från  min  son  Isak.  De  har  trott  på  mig  i  de  svåraste  stunder.  Tack  till
handledaren och testpersonen.
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Terminologi
GDPR Lagen kom den 25:e maj 2018 och är

en fortsättning på PUL, på så sätt att
den stärker upp skyddet gentemot den
enskilde. Den ersätter PUL och GDPR
innebär  att  företaget  eller
myndigheten är skyldig att informera
om att  den  enskilde  registreras  i  ett
register  och  företaget  eller
myndigheten  är  även  skyldig  att
upprätta  en plan för sitt  register.  Till
exempel så ska det finnas nedskrivet
hur  ofta  data  raderas.  Den  enskilde
kan hämta sina uppgifter från registret
när  som  helst  samt  neka  till  att  bli
registrerad  eller  hur  mycket  som får
finnas  registrerat  om  honom  eller
henne[1]. 

CDN CDN  är  förkortning  för  engelskans
Content  Delivery  Network  och  att
använda CDN är ett bra sätt att hålla
nere  laddningstiderna  för  besökaren
av webbplatsen. Är det ett stort antal
användare  så  är  det  större  trafik  på
webbsidan, men även om användaren
befinner  sig  geografiskt  långt  från
webbservern.  Genom  att  strategiskt
placera  ut  CDN  med  viktig  data  på
olika  servrar  runt  om  i  världen
levereras  samma  innehåll  till
användarna,  men  med  webbplatser
som laddar in snabbare[2].

CMS CMS  står  för  Content  Management
System  och  är  ett  nedladdningsbart
program. Ett av de vanligaste är från
wordpress.org. Det installeras på den
lokala  datorn.  Det  stöds  av  databas
MySQL  och  administreras  via
phpMyAdmin.  Det  är  ett
innehållshanteringssystem  för  att
hantera  och  publicera  olika  typer  av
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informationsinnehåll,  det  vill  säga
elektroniska  media.  Begreppet
används  ofta  synonymt  med
webbpubliceringssystem(Web Content
Management System, WCMS), men är
ett  vidare  begrepp  än  så.  Det  finns
även  cms  som  används  online  där
allting redan finns färdigt att använda
direkt  på  internet  utan
nedladdning/installation. 

Etiska överväganden Etiska  överväganden  som
datatekniker[6].  Det  är  ett
förhållningssätt  gentemot  användaren
hur den visas hänsyn och inkluderas i
utvecklingen av webbplatsen.  

Kryptering med salt Kryptering  med  salt.  Säkerhet  är  en
viktig aspekt när det gäller hantering
av  och  lagring  av  data  i  databasens
tabeller[8].  Det  finns olika nivåer  på
säkerheten  där  md5  är  en  av  de
grundläggande. För att stärka skyddet
används kryptering, vilket innebär att
lösenordet förändras direkt till en kod
och lösenordet går inte att  återskapa.
Användaren  måste  registrera  ett  nytt
lösenord  om  denne  har  glömt  sitt
nuvarande. Ett ytterligare skydd är att
använda  salt,  som  det  heter  i  PHP-
maualen. 

MySQL MySQL  är  ett  av  de  språk  som
används för att koda objektorienterad
PHP.  Det  används  till  att  skapa
databaser  med  tabeller.  Tabeller  kan
innehålla  både namn,  varor,  lösenord
m m. 

PHP PHP står för Hypertext  Preprocessor.
Det  är  ett  övergripande namn för  ett
sätt  att  koda  funktioner  på  en
webbplats. 

Mobile first Mobile  first  är  ett  uttryck  som  har
kommit  allt  mer  och  speglar
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utvecklingen  av  mobila  enheter  och
den  strävan  för  webbutvecklare  att
sätta  layouten  främst  för  dessa.  De
stationära  datorerna  anses  som
förgångna,  eftersom  försäljningen  av
mobiltelefoner och plattor tagit sådan
fart under de senaste fem åren. 

MyAdmin MyAdmin är ett verktyg till  hjälp att
hantera  och  administrera  MySQL.
MyAdmin  är  kodat  i  PHP  och
administreras över www(katalogen). 

WAI WAI  står  för  Web  Accessability
Initiative  och  tillhandahåller  verktyg
för  att  kontrollera  en  webbplats
användarvänlighet.  WAI,  Web
Accessibility Initiative, är ett initiativ
inom  W3C:s  verksamhet.  Deras
uppdrag är att med organisationer över
hela  världen arbeta  för en tillgänglig
webb[3]. 

Vägledning  för  webbutveckling  från
Post och Telestyrelsen 

Vägledning  för  webbutveckling  från
Post och Telestyrelsen har de officiella
riktlinjerna  för  hur  man  bör  arbeta
med  webbplatser  i  offentlig  sektor.
Här  ingår  som  Prio  2  att  skapa  en
flexibel layout. Prio 2 har som Prio 1
flera riktlinjer[4]. Webbriktlinjer.se[5].

Frågespråket SQL med Databaser [7] Information lagras i tabeller i 
databasen. Det kan vara namn med 
inloggningsuppgifter samt email-
adress. För att posta innehåll till dessa 
tabeller används SQL, som via 
specifika kommandon. Det omvända 
är att frågespråket används när data 
ska plockas ur tabellerna i databasen.
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1 Inledning
Mål och projektplan: Mitt projekt är att bygga en webbutik för en 
secondhandbutik där klädesplagg visas på de sex webbsidorna. Det ska finnas 
en varukorg och webbplatsen ska ha en responsiv webbdesign som är anpassad 
till mobila enheter, typ Iphone 6. Idén är framtagen ur problem som har 
hanterats i tidigare kurser, och där en webbutik kan innehålla diverse olika 
varor. Webbplatsen ska ha ett gränssnitt för administratörer och ett gränssnitt för
kunder/besökare. Det ska finnas ett bilduppladdningsprogram och i 
(Varu)korgen ska beställningar kunna utföras. Administratören ska kunna lägga 
till och ta bort en artikel. Från administratörsgränssnittet sköts handläggningen 
av leverans, fakturering och betalning. Gantt-schemat; figur 1 på sidan 12 visar 
min plan för hur jag ska ro projektet i hamn. Schemat visar hur interaktionen 
med arbetsplatsen Illegal Ground sköts, och när möten med handledaren är 
inbokade. 

I en tid när miljö och återvinning står i fokus eftersom strävan är att minska 
växthusgaser som bidrar till växthuseffekten, är utvecklingen av en webbutik 
för en second hand butik något helt i linje med det. Att återanvända, som i det 
här fallet klädesplagg är en vinst för både människa och miljö. Tillsammans 
med handledaren upprättas de övergripande riktlinjerna för hur webbutikens 
webbplats ska se ut och vad som är önskvärt att implementera. 
Datainspektionen har kommit med en ny lag vad gäller behandling av 
personuppgifter och pop-up fönster på webbutiken ger användaren information 
om hur företaget hanterar dessa. När en webbapplikation färdigställs och 
kommer användare till del ska dessa bemötas ur ett etiskt perspektiv korrekt. 
Likaså är det av största vikt att webbutiken är tillgänglig för alla medborgare 
oavsett etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Arbetsplatsen som är uppdragsgivare åt den här studien heter Illegal Ground[9].
Det är en webbaserad tidsskrift som riktar sig mot personer som befolkar det 
lokala klubblivet i Göteborg, såväl som andra större städer. Det självständiga 
arbetet ska genomföras på den här tidskriften, vilken jag har arbetat med och 
skrivit tidigare om i kursen DT068G, Webbanvändbarhet. Tidskriften riktar sig 
till personer som deltar i ute-, nöjes-, klubblivet i framför allt Göteborg. 
Tidskriften har artiklar och bloggar om klubblivet i Göteborg men även Paris, 
Barcelona och andra stora eller medelstora städer i Sverige och Europa. Det 
finns fem skribenter, som intervjuar artister. Artister såsom discjockeys, 
musiker, sångare/sångerskor. De skriver om företeelser i klubbranschen och har 
ett kritiskt synsätt. Illegal Ground har femtusen besökare per månad. De har 
blivit omnämnda i engelska tidskriften The Guardian. The Guardian arbetade 
med en turistguide och angav där Illegal Ground som en form av guide till 
Göteborgs olika klubbar. I övrigt är det är en klubb- och barguide, med fokus på
städer dit journalisterna beger sig för att delta och göra researcharbete, 
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reportage. Kontaktpersonen och handledaren är Leyla Ekelund och arbetet som 
ska genomföras är att utveckla en form av webbutik. Leyla är webbutvecklare 
och arbetar med innehållhanteringssystemet Wordpress. Det går att använda 
plugin som WooCommerce, men tanken är att det självständiga arbetet ska 
bestå av att utveckla en webbplats med varor som besökaren kan plocka fram 
för att se och välja bland. Därför är just själva lösningen inte helt bestämd från 
början, utan via iterationer en gång i veckan sker utvecklingen av prototyper 
arbetet vidare mot den färdiga lösningen av webbplatsen. Således vad gäller hur
omfångsrik webbutiken kommer att bli med verktyg som PHP och databaser. 
Designen är av högsta prioritet och den är responsiv vilket medför att 
webbutiken först och främst designas till en mindre enhet, typ Iphone 6. 
Webbutiken ska passa in stilmässigt i ett koncept. Tidsplanen för att bli klar 
med arbetet är de tio veckor som kursen pågår. Det är heltidsstudier. Det första 
arbetet består i att komma överens om var webbutiken ska ligga och hur 
designen ska se ut. Därefter vilken funktionalitet den ska innehålla. Sedan sker 
regelbundna träffar för utvecklingsarbetet av webbplatsen. Kontaktuppgifter: 
Leyla Ekelund, tfn. 076-2977839, e-post. illegalgroundsweden@gmail.com.

1.2 Övergripande syfte

Syftet är att skapa en webbutik där tidskriften Illegal Ground och handledaren 
Leyla Ekelund är uppdragsgivare och som bestämmer utefter iterationer och 
prototyper hur webbutikens webbplats ska utvecklas och designas. Gemensamt 
synsätt mellan handledaren och författaren och en grund att stå på är de 
riktlinjer som WAI har för att en webbplats ska fylla de behov ur ett 
mångfaldsperspektiv som finns och vara användarvänlig utifrån de riktlinjer 
som bland andra PTS har publicerat. Med tanke på att en stor del av 
befolkningen inte har tillräcklig läsförståelse bör texten vara lättläst[5][22]. 
Etiska överväganden görs eftersom att det så fort det finns en applikation, finns 
det en användare av den och härmed ska webbanvändbarhet inkluderas[6]. 
Databasen utvecklas med syftet att lagra uppgifter för att sedan ta fram statistik,
över bland annat hur många köp som gjorts samt för hur mycket SEK som har 
sålts under året. Här ska Dataskyddsförordningen efterlevas vad gäller 
information till kunden/besökaren av webbplatsen. Det ska vara väl synligt och 
gå att läsa vad det är för uppgifter som lagras i personregistret, samt hur länge 
och varför. Användaren ska när som helst kunna ta del av dem och bestämma 
hur de ska hanteras. 

Den registrerade användaren ska känna sig trygg med att dess lösenord inte går 
att återskapa, utan krypteras med salt. Den här funktionaliteten gör att 
lösenordet finns lagrat, men är i databasen ett annat, som inte går att plocka 
fram utan om användaren glömmer sitt lösenord måste denne välja ett nytt. En 
second hand butik tar emot plagg, som de ibland betalar för. De fräschar upp 
dem samt lägger ut dem till försäljning. De kan ha en webbplats där de visar 
upp sina varor och en kontaktsida. I det här fallet är webbplatsen ett fönster utåt
med möjlighet att beställa plagg och lägga undan dem för att hämta dem i den 
fysiska butiken eller få dem levererade hem tillsammans med en faktura. Ibland
sker även betalningar via webbplatsen. Den webbutik som utvecklas i projektet 
tillsammans med handledaren kommer inte att ha funktionalitet för betalning. 
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Däremot ska administratören kunna bocka av när betalningen sker och därför 
finns formulär i gränssnittet för bland annat den här funktionen. Gränsnittet för 
administratörer är ett led i företagets redovisning och bokföring. Ur ett 
miljöperspektiv är det positivt att det köps och säljs begagnade artiklar av olika 
slag. Det gör att produkter får en längre livscykel. När en produkt används är 
produktionen av den varan mer miljövänlig än om produkten skulle bli kasserad
tidigt. En produkt som slängs utan att vara uttjänt är inget bra för miljön. 
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2 Teori 
De teorier som ligger till grund för arbetet med utvecklingen av webbutiken 
Second Hand Shop är den teori som behandlas i samtlig kurslitteratur i 
webbutvecklingsprogrammet, 120 hp. Det är tekniker som HTML, HTML5, 
CSS, CSS3, JavaScript, Agilt projektarbete, PHP, databaser med frågespråket 
SQL. Ramverket Bootstrap. De verktyg som används är Windows 10, HP 
Notebook, draw.io, Adobe Photoshop CC 2017, localhost/phpmyadmin. 
Utmärkande teknologier är responsiv webbdesign, utarbetad med HTML5, 
media query i ramverket Bootstrap. Därför har kurser eller delar av dessa, som 
behandlat det ämnet varit framträdande ur ett teoretiskt perspektiv. En etisk 
diskussion bör finnas med och de teorier som stöds i arbetet med 
webbapplikationen är framförallt hur man utvecklar och designar som bäst till 
användaren[6]. Det ska kännas logiskt och bygga på standard. Användaren blir 
därför trygg i att vistas på webbutiken[11]. Synsättet inbegriper att webbplatsen 
testas av testpersoner där utvecklaren studerar hur användaren navigerar och 
nyttjar funktionaliteten i webbutiken. Det är en designprocess där det sker 
iterationer som för utvecklingen av webbapplikationen framåt. I den etiska 
diskussionen ingår att följa lagen om GDPR där utförlig information om hur 
den registrerade användarens personliga uppgifter hanteras i databasen. Hänsyn 
visas till användarens åsikter bland annat. 

2.1 Ordlista

Användargränssnitt är en term som använts i det svenska språket sedan 
decennier. Termen avser den hårdvara tillsammans med operativsystemet, 
programmeringsgränssnittet och dess funktioner som användaren har att arbeta 
med. Det kan vara ett användargränssnitt som är utvecklat för administratörer 
eller ett för kunder.

Designprocessen är det återkommande förändringsarbetet av en webbplats.

Dyslexi innebär en specifik skriv- och lässvårighet. Cirka fem procent av 
befolkningen anses ha detta funktionshinder.

FilleZilla ett gratis datorprogram för att överföra filer via 
filöverföringsprotokollet FTP. Filer som skapas på den lokala datorn(värddator),
förs över till en server för publicering via en FTP-klient.

Flödesschema är en grafisk beskrivning av en algoritm eller en process. Dess 
grafiska struktur kan bestå av ovaler, rektanglar och romber som binds samman 
av pilar för att visa ordningen i flödesschemat. Innehållet i de grafiska figurerna
består av korta beskrivningar, som till exempel instruktioner och villkor.
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Gantt-schema är ett hjälpmedel i projektplanering för att upprätta milstolpar, 
lista aktiviteter samt att visuellt schematiskt få en överblick på projektet och 
dess delar. 

Iteraration betyder upprepning eller förnyande. 

Localhost är den plattform i den egna datorn(värddator), som nyttjar 
nätverkstjänster. Det är en loopback-enhet. 

MyAdmin är ett verktyg till hjälp att hantera och administrera MySQL. 
MyAdmin är kodat i PHP och administreras över www(katalogen). 

Prototyp är en grundform till skapandet av en design. I det här fallet en urtyp till
en webbplats. 

Responsiv webbdesign innebär webbdesign som tillåter layouten att vara 
flexibel beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren 
har, och beroende på vilka funktioner som webbläsaren stödjer. Det är en 
lösning som ser bra ut på både mobiltelefoner såväl som desktop[10]. Antal 
kolumner och bilder kan anpassas automatiskt, och bilder skalas om beroende 
på främst fönsterbredden. Det innebär att besökare kan se samma webbplats 
från exempelvis en mobiltelefon, en läs/surfplatta eller en persondator utan 
behöva scrolla och zooma så mycket som hade krävts vid traditionell fast 
design.

Session id är data som används för att identifiera en session(här tid) och då en 
serie av relaterad information. En webbesökare rör sig över ett antal webbsidor 
och uträttar ärenden där, slutligen ska dessa samlas ex vis i en varukorg.

Sitemap är en uppräkning av en webbplats sidor för användare, men det är 
också ett planeringsredskap för webbdesigners/webbutvecklare. Det är 
eventuellt en webbsida som listar sidorna på en webbplats, vanligtvis 
organiserade hierarkiskt. 

Skärmläsare är ett program som läser av informationen på bildskärmen och som
sedan presenterar den som syntetiskt tal, i förstorat format eller i punktskrift. 
Skärmläsare är således ett hjälpmedel för synskadade.

Talsyntes är namnet för tekniker för att skapa artificiellt tal för att efterlikna 
människans röst skapat med datorer. Talsyntes kan implementeras både i 
programvara och maskinvara. 

Testperson är den individ som godkänner att få bli föremål för analys av 
hans/hennes handlande, aktivitet i det här fallet på en webbplatsprototyp. 

Webbanvändbarhet är det begrepp som styr hur webbplatsen utformas. 
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Wireframe är ett schema över sidor och en visuell guide som visar själva det 
första utkastet över hur en webbsida ska se ut och byggas upp.   

2.2 Responsiv design

Eftersom mobila enheter, såsom telefoner och plattor ersatt den fasta 
datorenheten, däribland även en mindre dator som laptop, utvecklas webbutiken
i responsiv design. Det innebär att layouten tillåts att förändras beroende på 
vilken skärmstorlek och skärmupplösning som användaren nyttjar och på vilka 
funktioner som webbläsaren stödjer. Texten, kolumner, bilder får den rätta 
skalan för storleken på webbläsarfönstret. Det innebär att användaren inte 
behöver scrolla eller zooma så mycket som om designen varit anpassad till en 
större datorenhet. De tekniker som används är HTML5 och CSS3 med media 
queries samt bildbehandling för att nå rätt bildupplösning och resolution samt 
att bilden skalar i rätt mått och har rätt storlek. Responsiv webbdesign bygger 
bland annat på att webbutvecklare anger sidelementens storlekar i procent 
relativt skärmens storlek. Flexibel design + adaptiv design = responsiv 
webbdesign. Adaptiv design anpassar sig efter skärmstorlek, pixeltäthet etc, 
med hjälp av ”media queries”.

2.3 Kryptering

Teorier som gäller säkerheten. I PHP-manualen finns teorier som gör att 
lösenorden hanteras med en god säkerhet[12][13][14]. Lika viktigt som att följa
Dataskyddsförordningen och informera om den är det att lagra användarens 
lösenord säkert, eftersom individer ofta upprepar samma lösenord till olika 
sammanhang och webbplatser. Det gör att personer blir sårbara om det går att 
röja ett viktigt lösenord som exempelvis ett som användaren har till microsoft. 
Den teknik som används i webbutiken Second Hand Shop är crypt med salt där 
användarens valda lösenord krypteras i databasen och vid ett borttappat 
lösenord så ersätts det med ett nytt. Det går inte att återskapa. Webbutiken 
använder sessionsid, som en registrerad cookie. Sessionen löper ut när 
användaren stänger webbläsarfönstret i sin datorenhet. 

2.4 JavaScript, Json, jQuery och Ajax

Det här är funktionalitet som hämtas vanligtvis via en script-länk från ett 
JavaScripts-bibliotek. jQuery UI är ett sådant som installeras på datorn eller 
som ett Content Delivery Network(CDN) [15]. JavaScriptkod kan även ligga 
programmerad på den fil som visar webbsidan. JavaScript programmeras inom 
följande taggar: <script></script>, i editorn och ger funktionalitet på webbsidan
i någon form, till exempel att öppna ett pop-up-fönster eller validera en 
inmatning i formuläret. Användning av Ajax och bilduppladdning med jQuery. 
Json och Ajax vid funktionalitet för att sända formulärdata[16]. 
Bilduppladdningsprogrammet har funktionalitet med JavaScripts-bibliotek.  
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2.5 Projektledning

Att arbeta med projekt eller projektledning är en teori som används när en plan 
över hur arbetet ska fortlöpa upprättas vid starten av arbetet[17]. 
Projektspecifikationen innehåller en tid och resursplanering. Ett Gantt-schema 
används med en aktivitetsplan där det finns en milstolpeplan[Fig. 1]. Genom att
planera för ett agilt projekt, som det här tillsammans med en handledare, skrivs 
och redovisas successivt arbetet i takt med att olika lösningar och vägval testas. 
Det är en styrka att kunna utveckla en webbutik där olika lösningar testas och 
mindre bra erfarenheter gör att resultatet med applikationen förädlar den 
slutgiltiga produkten. I och med att arbetet bryts ner i etapper mellan startdatum
och slutdatum för projektet. I det här fallet med cirka fjorton dagar mellan 
milstolparna där iterationer sker och leder och utvecklar arbetet med 
webbutiken. Beaktande av att mottot kommunicera mera, där kommunikation 
ses som ett begrepp och går före dokumentation är agilt synsätt och konsten att 
slutföra projekt[18].   

2.6 Databaser med frågespråket SQL

Ett väsentligt och grundläggande arbete är att utveckla tabeller i databasen där
datan  sparas  och  lagras  för  att  vid  tillfälle  kunna  plocka  fram  den.
Programkoden ska  här  vara  korrekt  för  att  det  över  huvud taget  ska  bli  en
inmatning i databasen och vice versa. Till det finns w3Schools webbplats om
SQL samt litteratur[19][7]. Det är nödvändigt att kunna slå upp i manualen hur
frågorna  ska  ställas  vid  programmeringen.  Det  är  en  handbok  för
programmerare och webbutvecklare. 
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3 Metod
Utvecklingsmiljön består utav en installerad server vid namn Wampserver64 på 
min lokala laptop[20]. Via verktyget phpMyAdmin arbetar jag med databasen, 
som jag namngett webbutik i root-katalogen. Kod- och frågespråket som då 
används är MySQL. I den här enheten skapas de tabeller som är nödvändiga 
vad gäller de olika funktionerna i webbutiken Second Hand Shop. Editorn 
Notepad ++, OneDrive är några av de program och hjälpmedel jag har att tillgå.
Laptopen är av märket HP Notebook med Windows 10. 
Ordbehandlingsprogrammet heter OpenOffice writer, där jag löpande skriver 
ner innehåll för dokumentationen av det Självständiga arbetet, kurs DT140G. 
Ritverktyget draw.io samt Adobe Photoshop CC 2017 används till att ta fram de
olika tabeller, diagram samt för bildbehandling, färg- och grafiskt 
konstruktionsarbete. Penna och anteckningsblock. Egna anteckningar från 
föreläsningar samt minnesanteckningar. Vid behov är de inspelade 
föreläsningarna på respektive kurswebbplats en del i att repetera kunskaper och 
således är de ett stöd för arbetet med webbutiken. Till det används programmet 
Adobe Connect. 

För att föra utvecklingen med applikationen framåt är utarbetande av prototyper
en av de viktigaste källorna till avstämning vid de fyra återkommande träffarna 
samt vid samtal via telefon eller social media och främst då Facebook.com. 
Filer av olika slag skickas över och handledaren tar på så sätt del och för 
diskussionen framåt över hur applikationen ska komma att se ut. Metoder som 
inbegriper Gantt-schema med milstolpeplan samt upprättade aktiviteter är 
nödvändiga. Verktyget för webbutvecklare i bland annat googles webbläsare är 
en metod som gör att fönstret kan anpassas till olika storlekar, såsom laptop, 
iPad och många sorters mobiltelefoner. Det ligger till höger i panelen längst 
upp. Genom att vänsterklicka på musen, visas ett fönster och där står "Fler 
verktyg" och efter att ha vänsterklickat här, visas ett till fönster med bland annat
texten "Verktyg för programmerare". Återkommande iterationer med 
testpersoner är integrerade i designprocessen. 

Efter att koden programmeras i editorn förs filer över för publikation på servern
via FTP-klienten FilleZilla. Jag validerar koden gentemot validator.w3org och 
jigsaw.w3org/css-validator. Både HTML och CSS. Det gäller ju  många gånger 
att kopiera källkoden, som tas fram genom att högerklicka och visa sidkälla när 
webbsidan är öppen. Den nya sidan som visas kopieras och matas in i 
validatorn. Intressanta webbsidor som fyller en funktion hämtas fram genom 
google.com. Studier i webbutvecklingsprogrammets samtliga kursers 
obligatoriska litteratur. Webbutiken Second Hand Shop testas och ska vara 
lämplig utifrån webbriktlinjer.se, som är webbplatsen för de officiella 
riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser(främst i offentlig sektor)
[4]. Utvärdering av projektet. Hur blev webbutiken Second Hand Shop. 
Projektet ska redovisas vid ett seminarium och en opponent ska ta del av 
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rapporten. Redovisningen sker via Adobe Connect i ett anvisat mötesrum. 
Headset samt webbkamera är nödvändiga hjälpmedel.
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4 Konstruktion
Arbetet med konstruktionen och implementeringen börjar med att rita i 
verktyget draw.io wireframes för de webbsidor som de båda gränssnitten ska 
innehålla[Bil. 4][Bil. 5]. Det är två gränssnitt, ett för kunder/besökare och ett 
för administratörer. Därefter skissas ett storyboard upp[Bil. 6]. Dessa scheman 
exporteras som png-filer och kan på så sätt plockas fram i programmet Foton  
för att enklare kunna studeras. Vidare behöver de omformas och beskäras i 
verktyget Adobe Photoshop. Tillsammans med handledaren utarbetas några 
väsentliga krav, som också är projektets övergripande syfte. Mer i detalj 
redovisas här vad som implementeras samt viktiga möten och iterationer under 
designprocessen. Bootstrap är ett ramverk som fungerar för responsiv design 
och från kursen DT148G återanvänds en del av denna design, där framförallt 
navigeringen i head-sektionen fungerar optimalt[21]. På Bootstraps hemsida 
finns sökfunktion för att kunna hitta och plocka ut funktioner i deras ramverk. 
Webbutiken Second Hand Shop har en mängd bilder som är behandlade i 
Adobe Photoshop och den mappen integreras i projektet. För att förstärka 
kontrasten mellan bakgrundsfärgen och texten på navigeringen i header-
sektionen programmeras color: DimGrey. Storleken på fonten programmeras till
16 px och det här tillsammans med färgen gör att det får godkänt av 
vebaimcontrastchecker[36]. 

Kursboken av författaren Ben Frain om responsiv webbdesign är den teoretiska 
grund som webbutikens layout vilar på. Genom att anpassa bilder och kolumner
utefter begreppet mobile first ges den flexibilitet som en modern webbplats ska 
ha. I första hand för små skärmar, men även med tanke på de användare som 
behöver ett stort webbläsarfönster för sina hjälpmedel, till exempel för att 
kunna klicka sig fram och använda tangentbordet. Ramverket Bootstrap 
fungerar fint tillsammans med en flexibel layout. Färgen på navigeringsmenyn i
header-sektionen testas för att se om den får godkänt av verktyg som mäter 
kontrasten mellan färgen på texten och bakgrundsfärg, eftersom färgen på 
texten sammantaget med fontstorleken visar om den är godkänd. För vissa 
grupper kan det vara svårt att läsa om inte kontrasten är rätt, t ex färgblinda. 
Webbplatsen är anpassad till personer med nedsatt syn och som då använder 
skärmläsare. Därför har jag alt-taggar, texter på varje bild som publiceras på 
webbplatsen. Likaså är det ofta förekommande rubriktaggar i <h1>, <h2> 
format, som då läses upp för en person med skärmläsare. <em>taggen 
definierar viktig text och den här kursiva texten beskriver vara och pris. 
Plaggen har ett beskrivande namn och läses upp för den synskadade om denne 
har adekvata hjälpmedel[22, kap. 3]. Det är stora klickbara ytor, som krävs vid 
vissa specifika hjälpmedel för funktionshindrade. Språket och orden är enkelt 
och lättläst. Eftersom ungefär var fjärde svensk eller två miljoner människor, 
har stora läsproblem anpassas texten till att innefatta även dem[22, kap. 4]. För 
att få med visad hänsyn för etnisk mångfald finns det en webbsida helt på 
engelska, som länkas från header-sektionen på varje webbsida på webbutiken.
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4.1 Databasen och de sex tabellerna

Utefter  ER-diagrammet  ritas  tabellerna  och  databasen  programmeras  via
localhost/phpmyadmin  i  den  lokala  servern[Bil.  2].  Genom  att  bygga  en
webbplats som är normaliserad skapas ingen kod, tabell, formulär etc. i repris,
utan det blir en organiserad avskalad konstruktion[7]. Anledningen till att det är
ett  bra  sätt,  är  för  att  då kan mycket  information  komprimeras  och det  blir
lätthanterligt och överblickbart för den som ska arbeta vidare med webbplatsen.
I projektet har jag försökt att förenkla för att det ska vara hanterbart[Fig. 2].

4.2 Webbutiken har två gränssnitt

Sitemap  för  kunder/besökare  visar  de  webbsidor  som  ingår  i  det  här
gränssnittet[Fig.  4].  Bilaga  3  visar  de  webbsidor  gränssnittet  för
personalen/administratören  består  av.  För  att  bygga  formulären  finns  det
litteratur att ha som hjälpmedel[24, kap. 13][25]. Det finns flera formulär och
det som ska fungera för registrering och inloggning kräver att det byggs upp
med validering för antal tecken, att det finns ett @ i första raden samt att alla
rader är ifyllda för att det ska kunna skickas. Användaren får felmeddelande om
när  det  är  rätt  och  vad  som  blivit  fel.  Till  exempel  att  inloggningen
misslyckades eller att konto skapats.

4.3 Programmerad säkerhet i databasen

För att förstärka skyddet av lösenordet i databasen används kryptering med salt.
För  att  kryptera  en  uppkoppling  används  adressen  https://  istället  för  bara
http://.  Det  är  en tjänst  som webbhotellen  har  och kan kosta  lite  extra.  Det
innebär att en krypteringsnyckel registreras. Det är när betalsystem används på
webbplatsen.  I  webbutiken  Second  Hand  Shop  används  ingen  hantering  av
pengar, men användaren är sårbar om inte lösenordet krypteras och det sker
genom  att  programmera  i  koden  för  formuläret  för  registrering  följande:
// Krypterat lösenord 

$salt  =  '$2a$07$usewebbutikbestringforsalt$';  $newpassword  =
crypt($newpassword, $salt); 

Det finns även kodat för att användare inte ska kunna mata in html-taggar och
förstöra i databasen . Det ser ut som följer: 

// Tillåter inga HTML-taggar

 $newname = strip_tags($newname, "<b><em><i>"); 

4.4 Bilder och övrig grafik

Som  det  ser  ut  nu  är  det  exempelbilder  som  publicerats  och  således  har
personalen för  webbutiken inte  fotograferat  egna bilder  över de klädesplagg
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som är till försäljning, men tanken är att personal ska kunna utföra denna syssla
och sköta det  ifrån gränssnittet  för administratörer.  Bilderna har  hämtats via
google.com och beskurits, förminskats i KB för att inte webbsidan ska ladda
långsamt  i  webbläsaren  när  den  hämtas  från  servern.  Bilder  väljs  ut  och
omformas med hjälp av verktyg i  Adobe Photoshop[39]. Crop tool och Save
for  web.  De  kommer  att  ha  måtten  width  150px  x  height  150px.  Ej  att
förglömma logotypen, som är hämtad via google.com[27], och förutom att visas
överst på webbsidorna också omformats till  favicon i  webbläsarfönstret med
verktyget för detta på hemsidan favicon.cc.

4.5 Ritningarna

              

De vägledande ritningarna på hur webbsidorna ska se ut, wireframes, skissades
först av allt[Bil. 4] [Bil. 5]. De omarbetades ganska snart inpå när kodningen i
Notepad++ påbörjats. Det utökades med ett par sidor där beställning av varorna
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ligger. Det finns en sitemap och en storyboard. ER-schemat innehåller detaljer
på hur funktioner är placerade.     

4.6 Betydelsefulla iterationer vid avstämningsträffar

Fysiska möten äger rum den 28:e mars, 22:e april,  1:e maj[Fig. 1]. Därefter
vidareutvecklas prototypen. Handledaren fungerar här också som testperson där
författaren registrerar hur   testpersonen förhåller sig till och använder sig av
webbutiken. Tillika används ytterligare en testperson vid ett par tillfällen. Vid
första  mötet  visas  wireframes  och  diskussion  sker  runt  dem.  Tabellens
primärnyckel  är  endast  användarnamn.  Handledaren  fick  tillgång  till  en
storyboard över internet. Därefter tog vi gemensamt beslut om att funktionalitet
för  att  logga  in  i  webbutiken  ska  ske  med  email-adress  och  inte  enbart
användarnamn. Det här gör att funktionalitet för utskick av email kan ske efter
medgivande  av  användaren,  men  även  som  en  kontroll  att  visa  på  till
användaren  att  denne  har  blivit  registrerad.  Prototyp  1  består  alltså  av
funktionalitet  för  att  logga  in  med  användarnamn,  vilket  som  helst  kan
användaren välja här. Efter mötet med handledaren utvecklades Prototyp 2 med
funktionalitet  för  att  logga in  där  email-adress  ska  vara  standard.  Här  finns
funktionalitet för validering som gör att endast text med ett @ kan skickas till
databasen för registrering samt inloggning[28][29][30]. Den första prototypen
består av funktionalitet för att logga in där inget förhandsval är bestämt. Senare
har  båda  gränssnitten  funktionalitet  för  att  logga  in  med  besökarens  email-
adress.  En  ny  prototyp  utvecklas  och  publiceras   på  miun:s  server.  Det  är
omkring en månad kvar till avlämnande av applikationen. I den här prototypen
finns samtliga formulär till  tabeller  och andra viktiga funktioner utvecklade.
Därefter sker förbättringar på webbplatsen successivt genom arbete på localhost
och filer uppdateras via FilleZilla. Bland annat läggs en länk in till webbsidan
för beställning från de övriga webbsidorna. Nödvändigt innehåll är lagen GDPR
och information om hur företaget hanterar personuppgifter och dess register och
varför.  Vidare så ska webbplatsen ge information om policyn/konceptet med
och runt affärsidén med second hand. Kontaktinformationen ska vara väl synlig
på de flesta webbsidorna samt en internationell "touch" med en webbsida endast
på engelska. Utdrag med kod som kommer från applikationen finns i bilaga 1;
Dokumentation av egenutvecklad programkod.

4.7 Formulär till tabellerna

Figur 2.
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ER-schemat  över  Second  Hand  Shop  är  stort  och  vidlyftigt.  Därför  är  det
inkluderat i rapporten som en bilaga[Bil. 2]. Webbutiken har sammanlagt sex
tabeller som administreras via phpmyadmin. Figur 2 visar databasens tabeller
och  relationerna  dem  emellan.  Det  bekräftas  genom  sekundärnyckeln  och
primärnyckeln är ett värde som inte kan upprepas. Den första tabellen kommer
att  finnas  i  två  exemplar(postm  och  postma),  eftersom  den  innehåller
registrerade användare för respektive gränssnitt. De båda gränssnitten är ett för
kunder/besökare och ett för  administratörer. Det första gränssnittet innehåller
endast  ett  formulär  för  en  tabell,  utöver  formuläret  för  inloggning  och
registrering  och  det  är  beställningsformuläret  och  tabellen  korg.  I
administratörsgränssnittet befinner sig resterande tre tabeller; varukorg, varor,
person.  Här  finns  förstås  tabellen  för  registrering  och  inloggning  för
administratörer. Planeringen är att kunden ska fylla i beställningen, som sedan
förvaras  i  tabellen  korg.  Personalen  kan  sedan  ta  fram beställningen,  sköta
fakturering och leverans till kunden med sitt id i tabellen person. 

Figur 3. 

När sedan betalningen utförs, bockas det av genom att förfallodagen ändras till
betalningsdag. Personalen hanterar tabellerna person och varor via formulären i
det här gränssnittet för administratörer.  

Formulären är långa och skrymmande och det förbättras genom att JavaScript
programmeras  i  koden  med  funktionalitet  för  att  dölja  och  visa  själva
formulären. En Erase Post finns under de poster som visas bredvid formulären.
Det gör att  personal kan radera händelser i  sitt  gränssnitt.  Programmeringen
sker  med PHP och JavaScript[31][32].  jQuery är  programmerat  tillsammans
med  Bootstraps  ramverk  för  CSS-design  samt  funktionalitet  för
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navigeringsmenyn i  header-sektionen,  som finns  på varje  webbsida.  Figur  3
visar  på  flödesschemat  över  beställningsfunktionen  av  klädesplagg  för  både
kund och administratör. Sammanlagt finns det scheman över sju funktioner. I
uppsatsen textinnehåll syns ett och de övriga ligger som bilagor. Validering av
formuläret för registrering och inloggning är programmerat med JavaScript vad
gäller kontroll att email-adress fylls i. Här ligger kontrollen på @. Utan @  blir
det ett  felmeddelande.  Likaså blir  det  ett  felmeddelande om ett  fält  inte  har
några tecken. Det går inte att skicka ett formulär med något tomt fält. 

4.8 Bilduppladdningsprogram

Ett  program  som  lyfter  fram  och  visar  bilderna  löpande  i  nummerordning
programmeras i editorn. Det heter Fancybox. För att kunna ladda upp bilder och
placera dessa i bildermappen programmeras ett konstruerat sådant från kursen
DT091G Web 2.0 i editorn. Det är kursansvarige Mattias Dahlgren som skapat
ett program som kopierar en förminskad bild på orginalbilden och placerar de
båda storlekarna av fotografiet  i  bildermappen[16].  Figur 4 visar en sitemap
över  webbapplikationen  och  gränssnittet  för  kunder/besökare.  Det  finns  två
sitemap,  ett  för  var  sitt  gränssnitt.  Sitemapen  över  gränssnittet  för
administratörer  ligger  som bilaga  3.  Enligt  lagen  från  Datainspektionen  om
personuppgifter  finns  ett  pop-up  fönster  programmerat  med  JavaScript.
Knappen  för  det  fönstret  finns  alldeles  invid  formuläret  för  inloggnig  och
registrering.  Vidare så finns på första sidan en knapp där ett  pop-up fönster
visas,  men  då  har  Bootstraps  ramverk  för  funktionalitet  av  den  här  sorten
använts[33][34]. 

Figur 4.

4.9 Google maps

På webbsidan kontakt bör det finnas en karta placerad med vägbeskrivning. En
karta  hämtas  från  google.com/maps  och  bäddas  in  mellan  taggarna:
<iframe></iframe>[35]. Det utförs efter att rätt mått mätts för att den ska passa
i den mobilanpassade webbutiken. 
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5 Resultat
Eftersom webbapplikationen är stadd i ständig utveckling för att inkludera nya 
krav som ställs, är det inte möjligt att se ett statiskt resultat. Av naturliga skäl är 
resultatet därför en webbapplikation vars utveckling är långt framskriden, men 
det finns fortfarande saker som ska finslipas. Det som går att uttyda, efter de tio
veckor som kursen pågått och ses som ett resultat, är en välfungerande mobil 
applikation för kund/besökare vad gäller att registrera konto samt att välja och 
beställa av det  urval av klädesplagg som finns till försäljning. Administratören 
har de funktioner som behövs för sköta organisering av ett försäljningsföretag.

Hur långt har då författaren kommit med webbapplikationen. Utvärdering bör 
göras gentemot projektet syfte, vilket är att författaren tillsammans med 
handledaren genom en designprocess utvecklar en webbutik där en rad 
funktioner ska komma att ingå. Det är möjligt att göra en sammanfattning av 
vad som implementerats. Webbutiken är resultatet efter återkommande 
iterationer och tester av testpersoner. Författaren har studerat testpersonernas 
beteende vid användandet av applikationen. Webbplatsen är utvecklad enligt 
"mobile first", som är ett fenomen under de senaste fem åren. För den som har 
behov av ett större webbläsarfönster fungerar webbutiken även på en stationär 
dator. 

Det finns en karta inbäddad på kontaktsidan som visar var den fysiska butiken 
ligger. Funktionaliteten hämtas från googlemap. Kartan går att zooma med hjälp
av tummen och pekfingret och det finns möjlighet att se en större karta via 
länken till googlemap. GDPR, Datainspektionens nya lag om personuppgifter 
för företag och myndigheter efterlevs genom att ett pop-up fönster finns på 
första sidan, samt vid formuläret för registrering och inloggning. På första sidan
är funktionaliteten skapad med ramverket Bootstrap och här är knappen för att 
öppna fönstret stor och väl synlig. 

Lösenorden är säkra i databasen, eftersom de är krypterade och med salt. Har 
kunden förlorat sitt lösenord går det inte att återskapa. Lösningen är att kunden 
får registrera ett nytt konto. Formulären för registrering och inloggning har 
valideringsfunktionalitet genom att det inte går att skicka data om inte @ finns i
texten för email, samt alla rader i formulären måste fyllas i annars blir det ett 
felmeddelande. Det visas en text när registreringen har lyckats respektive 
misslyckats. Den inloggade användaren kommer till sida tre, som har en länk 
till beställningsformuläret. Sida fyra, sida fem och sida sex har denna länk. 

Sida fyra är en sida med text helt på engelska. Information om konceptet second
hand och kontakt- och köpinformation ges på engelska i ett led för företaget att 
vara tillgängligt för alla medborgare i samhället oavsett etnisk bakgrund. 
Engelska är ett stort internationellt språk. Utvecklingen av webbutiken har skett
med tanke på funktionshindrade som använder hjälpmedel av olika slag. Trots 
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att det är responsiv webbdesign och således utvecklad till mindre enheter, går 
det att använda en stationär dator på ett tillfredsställande sätt. Det svenska 
språket är skrivet på lättläst svenska samt färger och kontraster dem emellan är 
anpassade för dem som har synsvårigheter, t ex färgblinda. 

Formulären är stora och det är stora klickbara ytor. Webbutiken är framtagen 
enligt standard vad gäller hur en webbanvändare är van att en webbplats ska se 
ut. Det finns ett bilduppladdningsprogram som gör att användaren kan se och 
välja vara, med en bild som lyfts fram över webbsidan. Navigeringen fungerar 
enligt standard. Gränssnittet för administratörer innefattar utöver det som 
beskrivits ovan de tabeller som är nödvändiga för att sköta en butiks 
organisering runt varor, kunder, personal samt försäljning och betalning. 

Mer i detalj, är de moment och funktioner som ska vidareutvecklas; en utförlig 
presentation av klädesplaggen där ett artikelnummer finns i direkt anslutning till
bilden. Samt en bildvisning av artiklarna som förstorar dem. Det gäller för varje
plagg som finns i webbutiken. Information om beställningsvillkor och 
köpvillkor. En genomtänkt och grundlig information om vad företaget har för 
policy vad gäller miljö och second hand.

5.1 Slutsatser

Utifrån den etiska aspekten att webbutiken ska vara en tillgänglig applikation 
för alla i samhället, är den testad på webbriktlinjer.se och hänsyn har tagits för 
en flexibel design[4][5]. Webbsidorna validerar enligt validator.w3.org. Flera av
de mål som WAI ställer uppfyller Webbutiken Second Hand Shop. 
Sammantaget ur ett etiskt perspektiv utvecklas webbutiken till att informera 
kunderna om företagets policy vad gäller miljökrav, second hand, köpvillkor. 
Webbutiken följer lagstadgade krav, samt riktar sig till alla medborgare i 
samhället oavsett etnisk bakgrund och funktionsnedsättning. Globalt sett så går 
utvecklingen mot ett allt mer fossiltfritt samhälle. De stora jättarna Google och 
Facebook sägs använda ickefossilt bränsle till sina servrar. Därför är 
miljöpolicyn med en webbutik online något helt i linje med denna rörelse och 
de globala målen att bekämpa klimatförändringen[37].

5.2 Analys

Som med de flesta projekt så kan det vara svårt att få med allt som skulle vara 
bra med en gång. I det här fallet kan webbapplikationen vidareutvecklas med 
några funktioner, t ex automatgenererat kundnummer på beställningssidan i 
gränssnittet för kund/besökare. Pop-up fönstret bör vara ett rent informationsark
för Dataskyddsförordningen, där inga länker ligger utan bara ren text. Länkarna
som får bilderna att visas skulle kunna vara med annan tydligare text. 
Planeringen är att bilderna ska vara klickbara och visas i en större version i 
webbläsarfönstret. Funktionaliteten ska dock vara mobilanpassad och där kan 
litteraturstudier i kursboken Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, 
vara till hjälp.
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5.3 Diskussion

För närvarande ligger Webbutiken Second Hand Shop publicerad på 
studenter.miun.se:s server, med adressen: 
http://studenter.miun.se/~baek1600/writeable/webbutik/index.php respektive 
admin.php. Den kommer att flyttas till ett webbhotell ute på den fria 
marknaden. Webbutiken Second Hand Shop kommer att bli en följetong för mig
avseende kommande förändringar över tid. Den ska underhållas, förbättras och 
kanske till och med ändras om estetiskt och bildmässigt med tanke på vad 
webbutiken har för artiklar till försäljning. Till dags dato är handledaren nöjd 
med diskussionen om att det behövs underhåll och finslipning av innehållet i 
webbutiken. I den informationstext som finns i pop-up fönstren ska ytterligare 
innehåll kompletteras och det med vem som är personuppgiftsansvarig på 
företaget.[38]. 

Det här är uppgifter som kommer att åläggas den som tar webbutiken i anspråk 
och startar den för att sälja artiklar online. För att vidareutveckla projektet bör 
liknande applikationer studeras för att få idéer och inspiration. En reflektion 
som bör göras är att det är smidigt att arbeta med PHP och databaser på det sätt 
som jag gjort under projektet. All kod har jag programmerat, och i jämförelse 
med ett CMS som WordPress, så är det en liten lättladdad webbapplikation. 
Jämförelser är i och för sig svåra att dra, eftersom det handlar om vad som ska 
lagras i applikationen, men när det gäller en liten, relativ unik webbutik med ett 
begränsat antal varor till försäljning så fungerar webbutiken Second Hand Shop
utomordentligt bra, men med lite grus i maskineriet. 

5.4 Förslag till förbättringar

Vidare ska bilduppladdningsprogrammet inkludera alla de tjugofyra 
klädesplaggen och visa dem löpande i Fancybox. Jag ser Webbutik Second 
Hand Shop som ett projekt i ständig utveckling och förändring. Det är en grund 
som kan byggas om utefter storleken på handeln och beroende på vad det är för 
artiklar som finns till försäljning. Designen och grafiken på webbplatsen kan 
utvecklas. Webbutiken Second Hand Shop är testad på webbriktlinjer.se[4]. Där
är ett antal frågor att besvara och resultatet är att webbapplikationen uppfyller 
kraven till 93%. De löpande automatiserade numret(primärnyckel) för varje 
tabell i databasen ska visas på webbsidan för formuläret. Det fungerar nu 
genom att kunden fyller i ett slumpmässigt id, vilket inte är tanken. Den här 
funktionen ska ses över när det finns arbetstid för det.
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Bilagor
1. Dokumentation av egen utvecklad programkod(Programbeskrivning).
2.  ER-diagram över tabellerna och dess struktur. 
3.  Sitemap för gränssnittet administratör. 
4.  Wireframes för gränssnittet kund/besökare. 
5.  Wireframes för gränssnittet administratör. 
6.  Storyboard.
7.  Flödesschema över webbsida reg.php.
8.  Flödesschema över webbsida rega.php och sidanio.php. 
9.  Flödesschema över administratörsgränssnittets sidatrea.php, 

 sidafema.php, sidasexa.php.   

Figurer.
1. Gantt-schema med tillhörande milstolpeplan.
2.  Databasens sex tabeller. 
3.  Flödesschema över beställningsfunktionen för respektive gränssnitt. 
4.  Sitemap över webbapplikationen och gränssnittet för kunder/besökare. 
5.  Egenutvecklad kod i filen bookingkorg.php. 
6.  Egenutvecklad kod i filen post.php. 
7.  Egenutvecklad kod i filen deletea.php. 

8.  Egenutvecklad kod i filen reg.php.
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Bilaga 1(A):
Programbeskrivning

Kundens gränssnitt: Det är sammanlagt åtta webbsidor och två av dessa är
tillgängliga  endast  för  besökare.  För  att  nå  alla  webbsidorna  krävs  en
registrering av ett konto. Det lösenord som väljs här kommer användaren att
kunna logga in med vid varje besök. Det finns en logga ut-knapp på varje sida
och  då  hänvisas  besökaren  till  första  sidan.  Efter  att  användaren  stängt  sin
webbläsare är densamme utloggad. Gemensamt för de båda gränssnitten är att
användaren  måste  uppge en  emailadress  vid  registrering  av  konto.  Samt  att
lösenordet krypteras i databasen och inte går att återskapa. På webbsida tre till
webbsida sex finns en länk till beställningsformuläret, som ligger på en enskild
webbsida. Här fyller kunden i vilket klädesplagg han/hon vill beställa, hämta
eller få levererad från den fysiska butiken. Det blir då ett köp. Kundnummer
fylls i samt namn osv. Det postas och en text med hela beställningen syns på
webbsidan, som en första bekräftelse. Id:et på korgen går inte att dubblera.

Administratörens gränssnitt: Det är sammanlagt nio webbsidor och två av
dessa är tillgängliga endast för besökare. För att nå alla webbsidorna krävs en
registrering av ett konto. Det lösenord som väljs här kommer användaren att
kunna logga in med vid varje besök. Det finns en logga ut-knapp på varje sida
och  då  hänvisas  besökaren  till  första  sidan.  Efter  att  användaren  stängt  sin
webbläsare är densamme utloggad. På webbsida tre till webbsida sex finns en
länk till  beställningsformuläret,  som ligger på en enskild webbsida.  Här kan
administratören  sköta  orderbekräftelse,  fakturering,  leverans  samt  betalning.
Det bockas av vilket plagg som har sålts. Det finns komplett fyra formulär till
tabellerna  i  databasen,  utöver  registrering  av  konto  samt  inloggning.  Under
varje post som visas på webbsidorna bredvid formuläret finns funktionen Erase
Post.

Webbutiken  består  av  ett  administratörsgränssnitt  och  ett  gränssnitt  för
kunder/besökare.  Det  är  ett  hanteringssystem  där  innehållet  består  av  sex
tabeller. Två tabeller för inloggning och registrering för respektive gränssnitt,
ett personregister, varugregister, en tabell för beställning(korg) samt en tabell
för bekräftelse  på beställning och leverans m m(varukorg)[Fig.  2].  Eftersom
uppsatsen  ska  ha  rimliga  proportioner  och  sidinnehåll  inkluderas  fyra
skärmdumpar  som  exempel  på  den  egenutvecklade  koden  på  webbutiken
Second Hand Shop. 
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Figur 5.

Figur 6.
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Figur 7.

Figur 8.
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Bilaga 2.

Bilaga 3.

Bilaga 4.
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Bilaga 5.

28



Webbutik Second Hand Shop – Databaser och PHP med JavaScript
Barbro Ekelund 2018-06-07

Bilaga 6.
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Bilaga 7.
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Bilaga 8.
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	Sammanfattning
	Den här rapporten beskriver det självständiga arbetet med att skapa en webbutik för en second hand butik där klädesplagg visas upp till försäljning. Projektets syfte är att författaren tillsammans med handledaren på den webbaserade tidskriften Illegal Ground ska utveckla en webbplats som lätt kan administreras från ett administratörsgränssnitt samt att vara lätt tillgängligt för kunden /besökaren. Den testas och ska vara lämplig utifrån webbriktlinjer.se. Det innebär att varje individ i samhället ska kunna delta på lika villkor, oavsett etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Lagen som kom i maj 2018; GDPR ska efterlevas genom att ett pop-up fönster finns på startsidan och vid formulären för registrering av kund och administratör. Det ska bland annat finnas funktionalitet för att webbutikens varor lätt ska kunna bytas ut från klädesplagg till artiklar av annan art, samt applikationen ska kunna lagra information från de olika tabellerna. Det här för att administratören ska kunna plocka ut data vid senare tillfälle. En av sidorna ska vara på engelska, samt det ska finnas en länk till denna på varje webbsida. Webbutiken ska vara allmängiltig för konceptet second hand med de etiska aspekter det innbär och och applikationen ska bygga på responsiv webbdesign och först och främst fungera på mobila enheter, typ Iphone 6. Det är begreppet ”mobile first” som gäller. De tekniker och verktyg som används är HTML, HTML5, CSS, CSS3, media queries, JavaScript, PHP med databas i frågespråket SQL, Bootstrap, Adobe Photoshop CC 2017, Projektledning m fl. Kurslitteratur från samtliga kurser i Webbutvecklingsprogrammet för studier och fördjupning i problem som uppstår under utvecklingen av webbutiken. Här ingår inspelade föreläsningar och relevanta webbsidor på internet. Metoden är främst att via iterationer av prototyper föra utvecklingen av applikationen i rätt riktning. Det hela har resulterat i en webbapplikation enligt mobile first, som fungerar väl vad gäller att registrera konto samt att välja och beställa av det urval av klädesplagg som finns till försäljning. Webbutiken Second Hand Shop fungerar för både kund och administratör. I gränssnittet för administratör finns viktiga funktioner för att organisera ett företags register.
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